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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасному суспільстві зростає роль логістики 

для ефективної організації пасажирських і вантажних перевезень. Вагомим 

чинником інтеграції України в європейський і світовий економічний простір 

є раціональна організація логістичних потоків. Неодмінною умовою 

оптимізації 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 логістичних проектах. 

Геологістика є новим науково-практичним напрямком і чимало її 

аспектів недостатньо досліджені як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

літературі. В Україні геологістику часто ототожнюють із логістикою або 

географією транспорту, 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 можливості. Бракує комплексних суспільно-

географічних досліджень, які б охоплювали різні аспекти транспортної та 

розподільчої геологістики для певної території. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з тематикою науково-дослідної роботи 

кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Дослідження є 

складовою частиною 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 
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у руслі євроінтеграції та стратегії східного 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 

регіоні, зокрема, транспортно-логістичне положення, розміщення суб’єктів 

логістики, головні транспортні мережі, центри виробництва і споживання; 

− проаналізувати особливості положення поселень як осередків 

логістичної діяльності в регіоні на основі картосхем еквідистантних зон 

навколо головних міст, міжнародних транспортних коридорів і 

прикордонних пунктів пропуску; 

− виділити форми геопросторової організації логістичної діяльності на 

прикладі зернової логістики регіону; 

− визначити перспективні міста для створення логістичних габів, 

запропонувати і розрахувати індекс регіональної логістичної діяльності, на 

основі багатовимірного аналізу виділити типи областей регіону за головними 

логістичними 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 

геопросторова організація логістичної системи Західного регіону України. 

Методологічна основа та методи дослідження. Значний внесок у 

розвиток теоретико-методологічних основ геологістики та географії 
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транспорту зробили зарубіжні й вітчизняні вчені-географи: П. Діккен 

(P. Dicken), Дж.-П. Родріґе (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. Мальчикова, 

Н. Нефедова, С. Отечко, Н. Пашинська, І. Поручинська, І. Ровенчак, 

І. Рудакевич та ін. 

Дослідження з логістики представлені ширше, ніж із геологістики, 

переважно 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 літературі 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 

геопросторового аналізу суб’єктів транспортної та розподільчої логістичної 

діяльності, аналізу транспортних мереж, результатів здійснення оптимізації 

тощо, геоінформаційний аналіз – для побудови еквідистантних зон. 

Системний метод застосовано під час виділення форм геопросторової 

організації (пунктів, центрів, кущів) зернової логістики. У дисертаційній 

роботі використано математичні методи, зокрема, теорію графів – для аналізу 

транспортних мереж, а також для оптимізації автомобільних перевезень 

(задача про мінімальне дерево на графі); оптимізаційні задачі: мінімуму 

сумарних відстаней та їхніх квадратів (центрографія) – для визначення 

оптимального розміщення розподільчих центрів окремих видів 

сільськогосподарської продукції, транспортну задачу лінійного 

програмування – для визначення оптимальних зон постачання цементу. Для 

інтегральної характеристики логістичної діяльності використано індексний 
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метод. Багатовимірний аналіз застосовано для виділення типів областей за 

головними логістичними показниками. 

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”; результати досліджень з логістики і геологістики, що 

опубліковані в наукових виданнях; статистичні матеріали Світового банку; 

офіційні дані Міністерства інфраструктури 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 

дослідження одержано результати, які є новими або містять елементи 

наукової новизни, а саме: 

уперше: 

− побудовано семантичну систему поняттєво-термінологічного апарату 

геологістики; 

− проаналізовано особливості положення поселень як осередків 

логістичної діяльності в регіоні на основі картосхем еквідистантних зон 

навколо головних міст, міжнародних транспортних коридорів і 

прикордонних пунктів пропуску; 

− виділено форми геопросторової організації логістичної діяльності на 

прикладі зернової логістики регіону; 

− запропоновано і розраховано індекс регіональної логістичної діяльності 

та здійснено багатовимірну типологію областей регіону за головними 

логістичними показниками; 

− запропоновано оптимальні варіанти транспортної мережі, перевезень 

деяких важливих для регіону вантажів, розміщення розподільчих центрів. 
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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 

дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені у науково-дослідну 

роботу суспільно-географічного спрямування для вивчення регіону в аспекті 

транспортної та розподільчої логістичної діяльності, у навчальному процесі 

для викладання відповідних дисциплін, у практичній роботі логістичних 

компаній та операторів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібною 

науковою працею, де автор розв’язав нове наукове завдання, що полягає в 

дослідженні й розробці практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку 

транспортної та розподільчої геологістики в регіоні. Наукові положення, 

розробки 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 розподільчої логістичної діяльності й 

інфраструктури, пасажирських і вантажних потоків, виділенні форм 

геопросторової організації зернової логістики, визначенні перспективних 

міст для створення логістичних габів, розрахунку індексу регіональної 

логістичної діяльності, виконанні багатовимірної типології областей за 
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головними логістичними показниками, здійсненні багатоаспектної 

оптимізації логістичної діяльності в регіоні за допомогою математичних 

методів. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати 

дослідження представлені й отримали схвальні відгуки на міжнародних та 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, а саме: 

Міжнародній науковій конференції “Географічна наука і практика: виклики 

епохи”, присвяченій 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.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

учених, аспірантів і студентів, присвяченій 200-літтю від народження Тараса 

Шевченка “Україна і світ: суспільно-географічні виміри” (м. Львів, 26–

28 лютого 2014 р.); XII Міжнародній 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 Міжнародній 

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 

конференції, присвяченій 25-річчю географічного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 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 географічній конференції 

“Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку 
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ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей” (м. Берегове, 31 березня – 

1 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції, 

присвяченій 25-річчю спеціальності “географія” та 15-річчю кафедри 

географії та краєзнавства (м. Полтава, 25–26 квітня 2016 р.); ХІІ З’їзді 

Українського географічного товариства (м. Вінниця, 17–21 травня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 наукові 

праці загальним обсягом 7,6 д. а. (із них 5,8 д. а. належать особисто автору) – 

9 наукових 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 міжнародних наукометричних баз даних) і 2 в іноземних 

виданнях, а також 14 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 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). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

ГЕОЛОГІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1. Геологістика у сучасних наукових працях 

Геологістика, як науковий напрямок, формується на початку ХХІ ст. на 

межі суспільної географії (зокрема, географії транспорту) та логістики. Її 

виникнення пов’язане зі сучасними процесами територіального поділу праці 

та глобалізації світового господарства [91]. За кордоном геологістика є 

досить популярною і найчастіше пов’язана із застосуванням ГІС 

(географічних інформаційних систем) та просторового аналізу даних в 

управлінні ланцюгами поставок (УЛП) [137, 142]. Так, наприклад, в 

Амстердамському вільному університеті є магістерська програма “Бізнес-

адміністрування: транспорт і управління ланцюгами поставок”, а один з 

курсів цієї програми – “Реалізація ланцюгів поставок і геологістика” – 

складається з двох частин, одна з яких має назву “Наука про геоінформацію”.  

Навчальні програми з логістики і УЛП широко представлені в 

університетах США, Канади, Нідерландів, Франції, Італії, Данії, Австрії, 

Великобританії та ін. У Познані функціонує Вища школа логістики, в якій 

деякі спеціальності є близькими до геологістичних, наприклад, міжнародна 

логістика, міська логістика, екологістика. У Вроцлаві є Міжнародний 

університет логістики та транспорту, де студентам-логістам викладають 

глобальну логістику, екологістику та ін. У Москві функціонує “Школа 

логістики” Національного дослідного університету “Вища школа економіки”, 

де є кафедра логістики, кафедра управління ланцюгами поставок та ін. В 

Україні вперше почала підготовку спеціалістів та магістрів з “Логістики” 

кафедра маркетингу і логістики НУ “Львівська політехніка” у 2002 р. Серед 

основних дисциплін, які вивчають спеціалісти/магістри цієї спеціальності, є 

“Управління ланцюгами поставок”, також існують спеціалізації: 

“Міжнародна логістика”, “Транспортна логістика”, “Торгівельна логістика”, 

“Управління логістичними системами”.  
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Фундаментальною працею у сфері логістики та УЛП є підручник 

“Стратегічне управління логістикою” (“Strategic logistics management”), 

авторами якого є американські учені Дж. Сток (J. Stock) і Д. Ламберт 

(D. Lambert) [113]. Варто відзначити праці проф. В. І. Сергєєва, завідувача 

кафедри управління ланцюгами поставок московської “Школи логістики”, 

зокрема, його підручник “Управління ланцюгами поставок” [90], а також 

вчених Р. Баллоу (R. Ballou) і Д. Бауерсокс (D. Bauersoks) [4, 132]. Німецькі 

вчені П. Клаус (P. Klaus) та С. Мюллер (S. Muller) у науковій статті “На 

шляху до науки логістики” (“Towards a Science of Logistics”) [141] розкрили 

сутність логістики, її корені, еволюцію як самостійної галузі науки, 

інструментарій логістики, межі логістичних досліджень. У науковій статті 

вченого факультету архітектури, будівництва та планування 

Мельнбурнського університету К. О’Коннор (K. O’Konnor) “Глобальні 

міста-регіони та розміщення логістичної діяльності” (“Global City Regions and 

the Location of Logistics Activity”) проаналізована роль міст-регіонів у 

здійсненні глобальної ЛД [145]. 

В Україні у 2013 році був виданий навчальний посібник “Геологістика” 

вчених-економістів О. Ільєнко та О. Катерни кафедри логістики Інституту 

економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (НАУ). 

У світі геологістичні дослідження часто представлені у працях 

географів. Зокрема, відомі суспільні географи Дж.-П. Родріґе (J.-P. Rodrigue) 

з факультету глобальних досліджень і географії Університету Хофстра в 

Нью-Йорку і M. Гессе (M. Hesse) з факультету наук про Землю Вільного 

університету Берліна у науковій статті “Транспортна географія логістики і 

фізичного розподілу” (“The transport geography of logistics and freight 

distribution”) дослідили зв’язок між УЛП, логістикою і географією 

транспорту, зокрема, виділили такі географічні виміри логістики: потоки, 

вузли і мережі [140]. В одному з розділів книги Дж.-П. Родріґе “Географія 

транспортних систем” (“The geography of transport system”) йдеться про 

застосування ГІС у транспорті – “Geographic Information Systems for 
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Transportation (GIS-T)” [150], також варто відзначити наукову статтю цього ж 

вченого про географію глобальних ланцюгів поставок [146].  

Деякі аспекти геологістичних досліджень представлені у працях вчених 

Асоціації американських географів, зокрема, вченої кафедри географії і 

планування Університету Торонто Д Ковен (D. Cowen) [133, 134]. 

У науковій статті “Географическая рента в системе транспортной 

логистики” [117] професор кафедри економічної географії зарубіжних країн 

Брестського державного університету ім. О. С. Пушкіна О. В. Томашевич 

пропонує створення нової системи широкого інформаційного профілю 

“географічна логістика”, яка була б здатна ставити завдання підвищення 

ефективності і конкурентоспроможності галузей і регіонів Білорусі, а також 

сприяти їх вирішенню. На думку вченого, вивчення кон’юнктури світового 

ринку з метою розширення експорту білоруських товарів і послуг – одна з 

актуальних задач географічної логістики. Також у статті автор на прикладі 

обчислення рентної оцінки доводить “географічність” транспортної 

логістики.  

У ВНЗ України, які мають суспільно-географічні осередки, 

геологістика представлена слабко, зокрема: в КНУ ім. Т. Шевченка 

дисципліна “Міжнародна логістика” викладається магістрам спеціальності 

“Політична географія та геополітика” кафедри країнознавства і туризму і на 

географічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка однією з вибіркових 

магістерських дисциплін для напряму “Географія” є дисципліна “Географія 

транспорту в Україні з основами геологістики”. Низка теоретичних і 

науково-практичних аспектів геологістики у вітчизняній суспільно-

географічній літературі досліджена недостатньо. Про це свідчить порівняно 

невелика кількість захищених суспільними географами дисертаційних робіт 

за геологістичною тематикою. 

Детально проаналізувавши сучасні вітчизняні наукові праці, можемо 

виділити сім поширених напрямків досліджень суспільних географів із 

геологістики в Україні: 1) теоретичні та науково-практичні основи 
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геологістики; 2) суспільно-географічні передумови логістичної діяльності; 

3) процеси інтеграції України у європейську транспортно-логістичну 

систему; 4) геопросторові аспекти аграрної логістики; 5) геопросторові 

аспекти митної логістики; 6) геопросторові аспекти логістики туризму; 

7) екологічні аспекти геологістики.  

Перший напрямок геологістичних досліджень в Україні представлений 

науковими працями проф. І. Смирнова [92, 98], зокрема, його докторською 

дисертацією, в якій розроблені теоретичні та практичні основи логістичного 

напряму в суспільній географії. Цікавою у контексті дослідження 

теоретичних і науково-практичних основ геологістики є публікація 

проф. І. Смирнова та проф. О. Топчієва “Просторові структури у суспільно-

географічній логістиці і методи їх аналізу” [100], в якій обґрунтовані 

принципи аналізу територіальних логістичних мереж. Характеристика 

математичних методів, які широко застосовуються в геологістиці, 

представлена в роботах проф. О. Шаблія та В. Грицевича [27, 127]. 

Другий напрямок досліджень з геологістики в Україні досить широко 

представлений у роботах вчених-географів О. Борисюк [7], О. Бордун [5, 6], 

В. Грицевича [21, 22, 30], К. Діденко [34], Д. Мальчикової [57], М. Мацяха 

[59], Н. Нефедової [62], С. Отечка [70], Н. Пашинської [72, 73], І. Рудакевича 

[82], О. Топчієва [119], О. Шаблія [103, 126] та ін.  

Дослідженню процесів інтеграції України у європейську транспортно-

логістичну систему присвячені кандидатські дисертації вчених І. Шум та 

Л. Литвиненко, а також наукові статті проф. І. Смирнова [94]. В роботі 

І. Шум [130] розроблені теоретико-методологічні та прикладні суспільно-

географічні основи інтеграції України в пан’європейську транспортно-

логістичну систему, а в роботі Л. Литвиненко визначені та охарактеризовані 

основні напрямки інтеграції України в Балто-Чорноморську транспортно-

логістичну систему як складову пан’європейської транспортно-логістичної 

інтеграції [56]. У публікації проф. І. Смирнова та І. Шум [94] розглянуті 

особливості процесів європейської транспортно-логістичної інтеграції 
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(Єврологістики) та роль у них Європейської конференції міністрів 

транспорту, досліджені концептуальні підстави та регіональні проекти 

Єврологістики, запропоновані шляхи інтеграції України у європейську та 

світову транспортно-логістичні системи, враховуючи стратегічний курс 

держави на інтеграцію у євроструктури.  

Сутність та особливості геопросторових аспектів розвитку аграрної 

логістики в Україні та світі розкриті в дисертаційній роботі О. Качур [46], де 

автор також розробила теоретико-методичні основи та бізнесово-практичні 

напрямки формування та функціонування вітчизняних агрологістичних 

систем з урахуванням світового досвіду. Європейський досвід агрологістики 

на прикладі Нідерландів досліджено у науковій статті проф. І. Смирнова [93]. 

Концептуальні основи митної логістики, зокрема, її компонентної, 

регіональної та функціональної структур в умовах України та її 

євроінтеграційного курсу, розкриті у статті проф. І. Смирнова [99]. 

Дослідженню територіальних аспектів логістики туризму присвячені 

наукові публікації І. Смирнова [97]. Варто також відзначити навчальний 

посібник “Логістика туризму” проф. І. Смирнова [95]. 

Питанню екологічних аспектів геологістики присвячена наукова стаття 

проф. І. Смирнова [91], у ній також проаналізована програма “зеленої 

логістики”, розроблена і впроваджена найбільшим логістичним концерном 

ЄС Stinnes Logistics AG (ФРН), і зокрема, найбільшою в його складі 

німецько-шведською транспортно-логістичною компанією Schenker-BTL, що 

активно працює і в Україні. 

Зважаючи на тісний зв’язок між геологістикою і логістикою, який 

головно полягає у використанні геологістикою логістичних концепцій, 

доцільно проаналізувати логістичний науковий напрямок в Україні, 

представлений у працях багатьох учених, переважно, економістів. Виділимо 

окремі важливі для геологістики напрямки досліджень економістів у сфері 

логістики: 1) концептуальні та науково-практичні основи логістики; 

2) регіональні логістичні системи; 3) логістичні системи підприємств; 
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4) логістична інфраструктура, логістичні центри; 5) глобальна логістика і 

глобальна логістична стратегія.  

Перший напрямок логістичних досліджень найкраще представлений 

докторською дисертацією проф. Є. Крикавського [54], яка присвячена 

дослідженню економічного потенціалу підприємств на основі логістичних 

концепцій. В роботі автор розкрив сутність та термінологію логістики, зміст 

логістичних функціональних галузей, концепції логістичного планування і 

управління, охарактеризував проектування логістичних рішень у постачанні, 

виробництві, збуті тощо.  

Другий напрямок досліджень у сфері логістики презентують: 

дисертація Р. Ларіної [55], в якій обґрунтовані і розроблені теоретичні 

положення, методичні підходи і науково-практичні рекомендації щодо 

активізації процесів регіонального розвитку на основі формування та 

забезпечення надійності РЛС, монографія “Регіональні логістичні системи: 

теорія і практика” З. Герасимчук [79], монографія “Региональные 

логистические системы: проблемы формирования и развития” 

Н. Тараканова [115]. У праці В. Павлова і С. Бортнік [71] розглянуті 

теоретичні, методичні і практичні аспекти формування та розвитку 

регіональної транспортно-логістичної системи в умовах активізації 

інтеграційних процесів.  

Питанням логістичних систем підприємств присвячені роботи 

М. Окландера [65, 66], зокрема, в докторській дисертації автора 

запропоновані принципи та структура логістичної системи підприємства, 

доведені переваги раціонального планування логістики, розроблені 

економіко-математичні та економіко-статистичні моделі та методики 

використання логістичної ідеології у різних сферах діяльності підприємства 

тощо. 

Теоретико-методичні засади оцінки процесу становлення і 

функціонування транспортно-логістичної інфраструктури розроблені в 

роботі О. Никифорук [63], також автором визначені основні пріоритети 



18 

державної транспортної політики стосовно розвитку транспортно-логістичної 

інфраструктури України. У праці М. Довби [35] обґрунтувані теоретико-

методичні положення щодо формування стратегій розвитку логістичної 

інфраструктури прикордонних територій. Дослідженню логістичної 

інфраструктури присвячені також роботи вчених кафедри логістики НАУ 

України О. Соколової та М. Григорак [19, 20, 102]. У дисертаційній роботі 

Б. Савки [84] розроблені теоретико-методичні та прикладні засади 

формування і розвитку логістичної інфраструктури регіону. Практичні 

рекомендації щодо оптимізації матеріальних потоків регіону на засадах 

логістики шляхом створення регіонального логістичного центру розроблені в 

роботі М. Ваховської [9]. Вирішення науково-практичного завдання щодо 

забезпечення стійкого функціонування автотранспортної системи регіону 

запропоноване у дисертаційній роботі О. І. Чорноус [125]. 

Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики розглянуті у 

науковій статті Н. Васильців [8]. Напрями інтеграції України у глобальне 

середовище шляхом використання концепції ланцюга поставок обґрунтовані 

у науковій публікації Є. Крикавського і Н. Чорнописької [53]. Праці 

В. Омельченка [68] присвячені питанням глобальної логістичної стратегії, 

зокрема, в його докторській дисертації розроблені теоретико-методологічні 

основи формування логістичної стратегії розвитку світової економіки в 

умовах глобалізації і на цій основі – цілісної наукової концепції логістизації 

економіки України в системі інституціонального забезпечення її 

конкурентоспроможності у світовому господарстві. 

Важливими для геологістичних досліджень є праці технічного 

спрямування, зокрема, ті, які належать до спеціальності “Транспортні 

системи”. Наприклад, С. Пронін у своїй роботі [77] розробив методику 

оцінки вибору пасажиром шляхів переміщення, а також систему моніторингу 

потреб населення у транспортних послугах. Н. Потаман у своїй 

дисертаційній роботі [76] розробила методику мінімізації витрат на доставку 

торгівельних вантажів в ланцюгах постачань в міжрегіональному сполученні 
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за участю автомобільного транспорту. Цікавою у даному контексті 

досліджень є публікація “Геополітика проти геологістики” (“Geopolitics 

versus Geologistics”) [147], в якій автор запропонував оригінальний підхід до 

розуміння геологістики. На його думку, геологістика пов’язана із знаннями 

про використання світових ресурсів для забезпечення добробуту людства. 

Цікавою для геологістичних та логістичних досліджень є праця 

“Просторова економіка: міста, регіони, і міжнародна торгівля” (“The spatial 

economy: cities, regions, and international trade”), зокрема, один з підрозділів 

книги “Порти, транспортні габи, і розташування міста” (“Ports, transportation 

hubs, and city location”) [138].  

Близькою до геологістики є теорія штандорту промисловості, 

розроблена німецьким вченим А. Вебером на початку ХХ ст. Визначальним 

чинником розміщення промисловості, на думку вченого, є витрати на 

транспортування промислової продукції, мінімізація цих витрат, а тому 

виробництво розміщується у місцях зосередження сировини, біля споживача 

готової продукції чи десь між ними (це стосується головно переробної 

промисловості, бо видобувна може розміщуватися лише там, де є сировинні 

ресурси) [128]. У сучасних умовах вищеперераховані місця промислового 

виробництва є визначальними під час розміщення на території логістичних 

центрів, зокрема, розподільчих. 

Для геологістичних досліджень дуже важливими є гравітаційні моделі, 

оскільки вони враховують не лише відстань перевезень, а й такий чинник 

територіальних зв’язків, як вплив великих міст, таким чином дозволяючи 

прогнозувати можливі та оптимізувати наявні ЛП між містами. Вперше така 

гравітаційна модель була запропонована в середині ХІХ ст. американцем 

Г. Кері, який зауважив, що більші міста мають більшу силу тяжіння, ніж 

менші, а отже, між ними виникають більші ЛП. Це дозволило У. Рейлі у 

1931 р. створити модель торговельної гравітації, суть якої полягає в тому, що 

більші міста притягують більшу кількість покупців, готових долати далекі 
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відстані до великих торгових центрів, а сила тяжіння пропорційна кількості 

населення чи обігу місцевої торгівлі [96].  

Популярною у географії транспорту є концепція конвергенції 

простору-часу, яка полягає у процесі збільшення обсягу простору, який 

можна подолати за аналогічну кількість часу в результаті підвищення 

швидкості, зменшення транспортних витрат, зростання транспортної 

доступності. Логістика надає цій концепції дещо іншого сенсу, враховуючи 

організацію і синхронізацію потоків через вузлові і мережеві стратегії, а 

також включаючи у цю концепцію поняття часу як управлінського 

обмеження перевезень [140]. 

З-поміж логістичних парадигм – аналітичної, технологічної, 

маркетингової та інтегральної – остання найбільш повно відповідає сутності 

та меті геологістики, оскільки передбачає міжгалузеву і просторово-

територіальну інтеграцію господарських об’єктів – учасників логістичних 

відносин [96, С. 12]. Сутність інтегральної парадигми полягає у розгляді 

логістики як деякого інструмента менеджменту, інтеграції різних функцій, 

зв’язаних матеріальним потоком, для досягнення цілей бізнесу. У цьому 

випадку матеріальний потік є інтегратором, причому інтегруюча функція 

може розповсюджуватися на кілька фірм, організацій, логістичних 

посередників, узагальнених функцій, комп’ютерних інформаційних систем і 

фінансових інститутів. Єдиною необхідною умовою є наявність взаємодії 

вказаних об’єктів (елементів інтегрованої логістичної системи) або з 

керованим матеріальним потоком безпосередньо, або опосередковано – через 

інформаційні чи фінансові потоки. Таким чином, логістична система згідно з 

новою інтегральною парадигмою розглядається як єдине ціле, як інтегрована 

система, що реалізує цілі бізнесу в усіх своїх ланках – від постачальника до 

кінцевого споживача (покупця). 

Інтегральна парадигма відбиває нове розуміння бізнесу, де окремі 

фірми, організації, системи розглядаються як певні центри логістичної 

активності, прямо чи непрямо зв’язані у єдиний інтегральний процес 
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керування матеріальним потоком для найбільш повного задоволення запитів 

покупців відповідно до цілей бізнесу. Основою подібного інтегрального 

підходу є: концепція загального керування якістю, японські системи 

контролю якості продукції, інтегровані системи дистрибуції товарів, 

концепції “точно у термін” тощо.  

Інтегративні якості логістичних систем становлять здатність цих 

систем реалізувати кінцеву мету, що дістала назву “сім правил логістики” 

[31, С. 49]: 1) вантаж – необхідний товар; 2) якість – необхідної 

якості; 3) кількість – у необхідній кількості; 4) споживач – необхідному 

споживачу; 5) час – у потрібний час; 6) місце – у певне місце; 7) витрати – з 

мінімальними витратами. Мета логістичної діяльності вважається 

досягнутою, якщо виконано всі ці сім правил, тобто необхідний товар 

необхідної якості в необхідній кількості доставлено необхідному споживачу 

в потрібний час у певне місце з мінімальними витратами. 

 

1.2. Поняттєво-термінологічний апарат геологістики 

Поняттєво-термінологічний апарат (ПТА) геологістики досі 

формується. Поняття і терміни, якими оперує геологістика, здебільшого 

запозичені з логістики і географії транспорту (рис. 1.1).  

У закордонній і вітчизняній науковій літературі існує чимало прикладів 

визначення логістики (Додаток А). Найширше трактування логістики 

формулюється так: логістика – це управління всіма видами потоків, які 

існують в економічних системах. Логістика як наука розробляє наукові 

принципи, методи, математичні моделі, які дають змогу планувати, 

контролювати й управляти транспортуванням, складуванням та іншими 

матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються у процесі 

доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства; 

внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів; 

доведення готової продукції до споживача відповідно до його вимог; 

передачі, зберігання та оброблення відповідної інформації. Логістика як  
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господарська діяльність – це процес управління рухом і зберіганням 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції в господарському 

обігу від первинного джерела сировини до кінцевого споживача, а також 

пов’язаної з цими операціями інформацією [2]. 

З позиції менеджменту логістику інтерпретують як організацію 

управління цілеспрямованою підготовкою і доцільним використанням коштів 

і послуг, необхідних для розв’язання конкретних завдань. 

З позиції маркетингу логістика – це процес управління виробництвом, 

рухом і збереженням матеріалів та товарів, а також супутніми 

інформаційними потоками за допомогою організації каналів товароруху, 

причому поточні й майбутні витрати мінімізуються за умови 

високоефективного виконання і доставки замовлень [31, С. 4]. 

Загальноприйнятим терміном для спеціалістів, які займаються 

логістикою, став “логістичний менеджмент” (logistics management). Рада 

спеціалістів з SCM (Council of Supply Chain Management Professionals 

(СSCMP)) дає таке означення логістичного менеджменту: логістичний 

менеджмент – це частина процесу в ланцюгах поставок, під час якого 

планується, реалізується і контролюється ефективний і продуктивний потік 

товарів, їх запаси, сервіс і пов’язана інформація від точки їх зародження до 

точки поглинання (споживання) з метою задоволення потреб споживачів. 

Управління ланцюгами поставок (SCM) – це інтегрування ключових бізнес-

процесів, що починаються від кінцевого користувача і охоплюють всіх 

постачальників товарів, послуг та інформації, що додають цінність для 

споживачів та інших зацікавлених осіб [113].  

За характером господарської діяльності виділяють такі основні види 

логістики: закупівельна, виробнича, розподільча, транспортна, логістика 

запасів, управлінська логістика (логістичний менеджмент).  

Закупівельна логістика – це логістика забезпечення підприємства 

матеріальними ресурсами. Її метою є адекватне і повне задоволення потреб 
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виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною 

ефективністю [47, С. 32].  

Виробнича логістика – це логістика організації виробництва на 

підприємстві. Її метою є оптимізація матеріальних потоків всередині 

підприємств, які створюють матеріальні блага або надають матеріальні 

послуги [47, С. 49].  

Розподільча логістика – це логістика розподілу продукції за 

споживачами. При розподілі не створюються нові матеріальні цінності, а 

здійснюються конкретні та комплексні форми діяльності, які називаються 

послугами [31, С. 224]. Цікавим є таке означення розподільчої логістики: 

розподільча логістика – процес управління комерційним, канальним і 

фізичним розподілом готової продукції і послуг з метою задоволення попиту 

споживачів і отримання прибутку [78].  

Транспортна логістика – це логістика організації перевезень. Її метою є 

просування матеріальних потоків до отримувача відповідно до графіка у 

встановлений час із мінімальними витратами [101, С. 83].  

Логістика запасів – це логістика управління матеріальними ресурсами, 

які перебувають у стані очікування [47, С. 94].  

Деякі учені виділяють в економіці торгівлі поняття територіальної 

логістики [50]. На їх думку, територіальна логістика – це область логістичних 

досліджень, що включає комплекс взаємопов’язаних методів, факторів і 

принципів управління економічними та людськими потоками, що забезпечує 

оптимальне (економічно найвигідніше) розміщення підприємств на 

логістичній території. Ці ж автори дають означення логістичної території як 

складної економічної системи, що складається з елементів-ланок, 

взаємопов’язаних економічними потоками (матеріальними, фінансовими, 

інформаційними та ін.), і розміщених на певній території, межі і задачі якої 

визначені внутрішніми і зовнішніми цілями цієї макрологістичної системи.  

Розрізняють два рівні логістики: макрологістика, завданням якої є 

розгляд глобальних проблем управління матеріальними та інформаційними 
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процесами, та мікрологістика, яка вивчає локальні проблеми управління 

матеріальними та інформаційними потоками на внутрішньозаводському рівні 

[44]. Існує також більш детальний поділ логістики за рівнями, зокрема, т. зв. 

піраміда логістики включає мікрологістику, мезологістику, макрологістику, 

єврологістику, глобальну логістику [37, С. 17]. 

Поняття геологістики, на відміну від поняття логістики, є поки що 

недостатньо розробленим як в Україні, так і за кордоном. Більшість авторів 

відносять геологістику до логістичних концепцій третього покоління 

(поч. ХХІ ст.), визначаючи її як теорію і практику територіально-екологічної 

оптимізації логістичних систем різних масштабів − мікро- (підприємство), 

мезо- (область), макро- (країна), мега- (група країн), метарівнів (світ) шляхом 

збуту продукції. 

Проф. І. Смирнов застосовує поняття “суспільно-географічна 

логістика” (в англомовних джерелах – geologistics). На його думку, 

суспільно-географічна логістика – це новітній міждисциплінарний науково-

практичний напрям, що формується на межі логістики та суспільної 

географії, і досліджує наукову організацію (у сучасному логістичному 

розумінні) територіально-економічних (або ширше – географічно-

просторових) зв’язків і відношень [96]. У статті “Зелена логістика”: 

суспільно-географічний аспект” [91] проф. І. Смирнов визначає геологістику 

як новітній напрямок суспільно-географічної науки, що досліджує 

просторову організацію логістичних (товарно-інформаційно-фінансових) 

потоків господарських систем на глобальному, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Проф. І. Смирнов позиціонує суспільно-географічну логістику (геологістику) 

як логістичний напрям суспільної географії, який характеризується тісними 

взаємозв’язками з екологією та картографією, що створює підстави для 

“географізації” логістики. Таким чином, “формула” суспільно-географічної 

логістики, на думку вченого, це [96]: територіальні аспекти логістики + 

екологістика + геоінформаційні системи в логістиці. Саме територіальна і 

екологічна спрямованість відрізняють геологістику від логістики. Друга 
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відмінність – комплексний підхід до вирішення логістичних проблем, що 

знайшов відображення в особливостях геологістичних операцій. Нарешті, 

третя відмінність – це використання методів просторового, зокрема 

топологічного, аналізу логістичних мереж і територіальних моделей 

логістичних систем, теорій багатостадійних систем виробництва тощо.  

На думку вчених О. І. Ільєнко і О. К. Катерни, геологістика – це 

новітній напрямок у логістиці, який полягає у формуванні і розподілу 

світових транспортних потоків, а також відстеженні їх у реальному режимі 

часу із застосуванням сучасних ГІС з метою знаходження оптимальних 

рішень, забезпечуючи об’єднання процесів функціональних структур 

підприємства в єдину систему [41]. У праці І. І. Дахна “Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності” [80] геологістику пропонується розглядати 

як науковий напрям, бізнесовий напрям і функцію господарського 

управління. Як науковий напрям, геологістика – це вчення про ефективну 

просторово-територіальну організацію та управління логістичними 

системами мікро-,  мезо-,  макро-,  мега- та метарівнів. Як бізнесовий напрям, 

геологістика – це сукупність транспортно-експедиторсько-складських 

операцій з метою виготовлення та доставки товару певного виду та якості в 

певній кількості певному споживачу в певне місце на певний час з 

мінімальними витратами. Як функцію господарського управління, 

геологістику визначають як форму управління фізичним розподілом товару в 

часі і просторі. 

Ще один оригінальний підхід до визначення геологістики пов’язує її із 

знаннями про використання світових ресурсів для забезпечення добробуту 

людства. Автор також виділяє три основні етапи геологістики: ідентифікація 

ресурсів; інвентаризація ресурсів; приведення ресурсів у рух для досягнення 

цілей людини [147, С. 139]. 

Ми визначаємо геологістику як новий міждисциплінарний науково-

практичний напрямок, що досліджує суспільно-географічні передумови та 

геопросторову організацію територіальних логістичних систем і створюваних 
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ними пасажирських, вантажних, інформаційних і фінансових потоків для її 

оптимізації. Об’єкт дослідження геологістики – територіальні логістичні 

системи, предмет дослідження – суспільно-географічні передумови та 

геопросторова організація територіальних логістичних систем. Транспортна 

геологістика досліджує суспільно-географічні передумови й геопросторову 

організацію 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 створюваних ними вантажних потоків 

для оптимального вибору логістичних каналів та розміщення розподільчих 

центрів. 

На думку проф. І. Смирнова, головним у ПТА геологістики є поняття 

територіально-логістичної проблеми (створення територіальної мережі 

сучасних логістичних (транспортно-складських) комунікацій, що передбачає 

аспекти (територіально-галузевий, територіально-організаційний, 

територіально-функціональний) та шляхи вирішення (на існуючій, 

вдосконаленій та оптимальній логістичній інфраструктурі). Геологістика 

враховує відмінність наукових понять “простір” і “територія”, трактуючи 

“простір” як географічно більш загальне, абстрактне поняття, а “територію” 

як географічно конкретне поняття (що характеризується певною 

конфігурацією, площею, місцезнаходженням). Відповідно поняття 

“просторові зв’язки та взаємини” має більш загальний характер і відноситься 

до всієї просторово-територіальної сукупності ЛП, а “територіальні зв’язки” 

– до ЛП, “прив’язаних” до певних конкретних територій [96]. 

Центральним поняттям як в логістиці, так і в геологістиці є логістична 

система, а в контексті нашого дослідження таким центральним поняттям є 

територіальна логістична система.  

В логістиці і геологістиці часто вживається поняття матеріального 

потоку. Матеріальний потік – об’єкт логістичних операцій та логістичних 
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функцій, являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, 

напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через 

виробничі підрозділи до споживачів. Матеріальний потік кількісно оцінюють 

за допомогою двох взаємопов’язаних показників: фізичного обсягу та 

інтервалу часу (тон / рік, м
3
 / міс.) [54, С. 170].  Інформаційний потік 

відповідає матеріальному потоку і розглядається як сукупність циркулюючих 

в логістичних системах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем 

повідомлень, необхідних для управління та контролю за логістичними 

операціями [54, С. 171].  

Логістична функція – укрупнена група логістичних операцій, яка 

направлена на реалізацію цілей логістичної системи [96, С. 24]. До базисних 

логістичних функцій належать постачання, виробництво і збут. Логістичні 

функції реалізуються в тісній взаємодії з функціями маркетингу, наприклад, 

управлінням асортиментом продукції, прогнозуванням місткості ринку та 

ринкової частки фірми, формуванням цінової політики. Слід розрізняти 

функції логістичної системи і функції логістики. Виділяють два види функцій 

логістики: оперативні та координаційні. Оперативний характер функцій 

логістики пов’язаний безпосередньо з операціями, які забезпечують рух 

сировини, матеріалів, готової продукції в сфері постачання, виробництва та 

розподілу: в сфері постачання це: управління рухом сировини, матеріалів і 

готової продукції від постачальника до виробничого підприємства, складів 

чи сховищ; в сфері виробництва це: управління запасами на кожній стадії 

виробничого процесу, а також переміщення готової продукції на оптові 

склади та роздрібні ринки збуту; в сфері розподілу продукції це: формування 

та використання каналів розподілу готової продукції, по яких вона потрапляє 

від виробників до кінцевих споживачів. Координаційні функції логістики 

полягають у врівноваженні попиту і пропозиції. До них відносяться: 

виявлення і аналіз потреб в матеріальних ресурсах на кожному етапі 

виробництва; аналіз ринкового середовища підприємства; обробка замовлень 
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на готову продукцію. Виконання координаційних функцій логістики 

базується на попередньому оперативному плануванні. 

Логістична операція – це окрема сукупність дій, що спрямовані на 

перетворення логістичного (товарно-інформаційно-фінансового) потоку [96, 

С. 24]. Логістичні операції поділяються на зовнішні (з реалізації логістичних 

функцій постачання та збуту) та внутрішні (з реалізації логістичної функції 

виробництва). До логістичних операцій належать такі їх види, як 

складування, транспортування, комплектація, навантаження, розвантаження. 

До логістичних операцій також належать збирання, зберігання, обробка 

даних відповідного інформаційного потоку [96, С. 24]. 

Логістичні витрати – витрати на виконання логістичних операцій. За 

своїм економічним змістом логістичні витрати частково співпадають із 

витратами на виробництво, транспортування, обіг. В структурі логістичних 

витрат левову частку (приблизно 60%) становлять транспортно-заготівельні 

витрати, а також витрати на формування і збереження запасів [54, С. 172].  

Логістична інфраструктура – система засобів просторово-часового 

перетворення логістичних потоків (матеріальних, інформаційних, 

фінансових, людських), а також сукупність підприємств різних 

організаційно-правових форм, які створюють організаційно-економічні 

умови проходження цих потоків шляхом створення потенціалу відповідних 

логістичних послуг [65, С. 109]. Виділяють технічну та організаційно-

економічну складові логістичної інфраструктури. Технічна складова буває: 

лінійна (автомобільні шляхи, залізничні сполучення, повітряні шляхи, водні 

шляхи, трубопровідні сполучення), точкова (автовокзали, станції 

перевантаження; залізничні станції, вокзали, пости; аеропорти, повітряні 

термінали; морські (річкові) порти; контейнерні термінали; логістичні 

центри), допоміжна (маніпуляційне обладнання, пакувальне обладнання, 

інформаційне обладнання), технологічна (різні види та типи транспортних 

засобів, склади класів А, В, С, D). Організаційно-економічна складова 

реалізується сукупністю підприємств різних організаційно-правових форм, 
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які створюють організаційно-економічні умови проходження матеріальних 

потоків з метою їх просторово-часової оптимізації. 

Критерієм виділення логістичної інфраструктури у системі економіки є 

логістична послуга. Логістична послуга – це вид діяльності, спрямований на 

задоволення потреб споживачів шляхом забезпечення необхідного товару, в 

необхідній кількості, необхідної якості, в необхідному місці, в необхідний 

час, з необхідною інформацією, за мінімально можливої ціни володіння та 

споживання [65, С. 111]. Логістичні послуги прийнято класифікувати на 

основні, додаткові логістичні послуги, а також супутні їм фінансові та 

інформаційні послуги. 

Із суб’єктним забезпеченням логістичної системи тісно пов’язані 

поняття логістичного ланцюга, логістичного каналу, логістичного центру. 

Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована сукупність фізичних і 

юридичних осіб (виробників, дистриб’юторів, складів загального 

користування тощо), які здійснюють логістичні операції, щоб довести 

матеріальний потік від однієї логістичної системи до іншої (стосовно 

продукції виробничо-технічного призначення) чи до кінцевого споживача 

[54, С. 171]. В простому варіанті логістичний ланцюг складається із двох 

елементів: постачальника та споживача. Логістичний канал як канал 

розподілу, збуту, руху товару є частково впорядкованою сукупністю 

посередників (дилерів, фірм транспортно-експедиційного обслуговування 

тощо) для доведення матеріального потоку від конкретного виробника до 

його споживачів. Тут має значення час з моменту оформлення замовлення на 

постачання продукції до її доставки на склади споживача, який визначає 

логістичний цикл. Останні досягнення теорії та практики логістики призвели 

до формування так званих логістичних центрів, які в особі однієї юридичної 

особи беруть на себе виконання значної частини логістичних операцій 

(транспортування, складування, пакування, комісування, комплектація 

тощо). Логістичні центри – це локалізовані на перетині доріг різних галузей 

транспорту транзитно-перевалочно-складські об’єкти і бюро, сучасне 
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обладнання яких дає змогу логістичним операторам пропонувати 

комплексний пакет послуг із високими параметрами якості [53]. 

Цікавим є поняття логістичної економіки. Логістична економіка – це 

економіка, де оптимально з позицій єдиного цілого аналізуються, 

синтезуються і сполучаються на різних (мікро-, мезо-, макро-) рівнях 

виробничо-комерційні, інформаційні, фінансові, еколого-економічні, трудові 

потоки, інтереси і структури [67]. 

З розвитком інтеграційних процесів у ЄС виник окремий напрям 

євроінтеграції – Єврологістика, або логістика в європейському вимірі, що 

відбиває процес формування загальноєвропейської транспортно-логістичної 

мережі зі створенням відповідних комунікацій і логістичних терміналів [101]. 

 

1.3. Територіальна логістична система 

Територіальні логістичні системи є об’єктом дослідження геологістики 

як наукового напрямку. Система – це сукупність елементів, що перебувають 

у відповідних відносинах та зв’язках між собою і які утворюють певну 

цілісність, що забезпечує емерджентні властивості системи [53, С. 15]. Будь-

який економічний об’єкт з ознаками системи може належати до класу 

логістичних систем за умови його функціонування на засадах концепції 

логістики. Тобто, не кожна економічна система може вважатися логістичною 

системою, але кожна економічна система може стати логістичною системою. 

Економічна система в загальному розумінні – складна динамічна система, що 

частково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу, 

споживання матеріальних благ. Входом у неї є матеріально-речові потоки 

природних, виробничих та трудових ресурсів, виходом – матеріально-речові 

потоки предметів споживання, інвестиційних товарів, оборонної та 

експортної продукції, надані послуги. Специфічні особливості економічних 

систем дозволяють розглядати їх і як складну інформаційну систему, і як 

кібернетичну систему, тобто систему з управлінням, і як адаптивну систему – 

останнє є вельми суттєвим з точки зору логістичних систем [54, С. 169].  
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На думку проф. Є. Крикавського, логістична система – це адаптивна 

система із зворотнім зв’язком, що виконує ті чи інші логістичні функції і 

операції, складається, як правило, з декількох підсистем і має досить 

розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем [54, С. 169]. Проф. М. Окландер 

пропонує таке визначення логістичної системи: логістична система – це 

спеціально організована інтеграція логістичних елементів (ланок) у межах 

певної економічної системи для оптимізації процесів трансформації 

матеріального потоку [65, С. 15]. Процеси трансформації матеріального 

потоку, що передбачають зміну параметрів простору, часу, форми, 

властивостей тощо, є логістичними процесами [65, С. 16]. На думку проф. В. 

Омельченка, логістична система – це сукупність суб’єктів логістики, 

об’єднаних у логістичні ланцюги і канали з метою оптимальної та 

раціональної організації економічних потоків з мінімальними логістичними 

витратами [67, С. 13]. 

За ознакою просторового обмеження логістичні системи бувають 

макрологістичними та мікрологістичними. Макрологістична система є 

великою логістичною системою управління потоковими процесами за участю 

декількох і більше незалежних суб’єктів господарювання, не обмежених у 

територіальному розташуванні. Мікрологістична система охоплює 

внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи 

підприємств, об’єднаних на корпоративних засадах. Макрологістичні 

системи бувають: регіональні; національні (міжрегіональні); міжнаціональні. 

Поняття “територіальна логістична система” поки що є недостатньо 

розробленим українськими вченими-географами. На нашу думку, 

територіальна логістична система (ТЛС) –. це взаємопов’язана сукупність 

спеціалізованих суб’єктів господарської діяльності й інфраструктури, 

об’єднаних певною територіальною спільністю, для досягнення ефективності 

пасажирських, вантажних, інформаційних і фінансових потоків. ТЛС є 

функціональною складовою (підсистемою) територіальної господарської 

системи.  
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Спеціалізованими суб’єктами господарської діяльності є підприємства, 

організації, а також фізичні особи, які виконують функції управління 

запасами, транспортування, складування тощо, зокрема, виробники, 

торговельні посередники, логістичні оператори, кінцеві споживачі.  

Головною функцією інфраструктури ТЛС є логістичний потік, який 

розуміється як територіальна сукупність об’єктів, що існує як процес у 

деякому часовому інтервалі. Логістичні потоки бувають матеріальними 

(вантажними), інформаційними, фінансовими, людськими (пасажирськими). 

Зауважимо, що головними є вантажні і пасажирські потоки, а інформаційні 

та фінансові є супутніми їм. За відношенням до системи, що розглядається, 

потоки можуть бути внутрішніми та зовнішніми. 

Ми виділяємо також загальні функції ТЛС, відносячи до них 

територіальну оптимізацію і територіальне управління. 

Функції суб’єктів, інфраструктури та загальні функції ТЛС становлять 

логістичну діяльність ЛС ЗРУ. У Національному класифікаторі України 

“Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД) ЛД у чистому вигляді 

відсутня і представлена лише окремими функціями та операціями в різних 

секціях, підсекціях та групах економічної діяльності. Певним аспектам 

транспортно-логістичної діяльності відповідає секція Н (“Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність”), зокрема такі її 

групи: вантажний залізничний транспорт; вантажний автомобільний 

транспорт, надання послуг перевезення речей; вантажний авіаційний 

транспорт та ін. Окремим аспектам складської логістики відповідає розділ 52 

(“Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту”). 

Кур’єрським послугам і послугам експрес-пошти відповідає розділ 53 

(“Поштова та кур’єрська діяльність”). Деякі аспекти розподільчої логістики 

представлені в розділах 46 (“Оптова торгівля”) і 47 (“Роздрібна торгівля”).  

Змістовий аналіз дефініції “логістична діяльність” здійснений у 

науковій статті Сумеця О. М. [114]. Ми вважаємо, що ЛД полягає у 

забезпеченні споживачів суб’єктами господарювання необхідним товаром, в 
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необхідній кількості, необхідної якості, в необхідному місці, в необхідний 

час, з необхідною інформацією, за мінімально можливої ціни за допомогою 

логістичних послуг. Отже, ЛД пов’язана з наданням логістичних послуг. 

Послуга в узагальненому розумінні – це деяка дія, що приносить користь 

споживачу. Послуга як продукт праці має споживчу вартість, і це визначає її 

товарний характер [75, С.155]. Часто вживається поняття “транспортно-

логістична послуга”. Це комплекс логістичних операцій, таких як інтер- і 

мультимодальні перевезення, завантажування та розвантажування, 

складування та зберігання вантажів, їх обробка (комплектація, консолідація) 

тощо. Виробникам товарів економічно недоцільно займатися питаннями їх 

доставки, оскільки цю функцію ефективніше виконують спеціалізовані 

транспортно-логістичні фірми, які в логістичній літературі називають також 

компаніями з фізичного розподілу або аутсорсингу [101]. 

Розрізняють такі основні логістичні послуги: транспортні, 

експедиційні, складські, пакувальні, маніпуляційні, інформаційні [37]. Щодо 

транспортно-логістичних послуг, то поширеною є така їх класифікація [121]: 

вантажні автомобільні перевезення, морські перевезення, мультимодальні 

перевезення, вантажні залізничні перевезення, повітряні перевезення, 

експедиторські послуги, вантажовідправлення, вантажні міські перевезення, 

послуги перевезення небезпечних вантажів, вантажні перевезення річковим 

транспортом. На нашу думку, ця класифікація потребує вдосконалення, бо в 

ній змішані різні класифікаційні критерії. Доцільно виділити окремі 

класифікації за видом транспорту (автомобільні, залізничні, річкові, 

повітряні, тощо), за характером вантажу (звичайний, небезпечний), за 

територіальною ознакою (міждержавні, міжміські, міські) та ін. 

ТЛС може бути регіональною, міжрегіональною, національною, 

міжнаціональною та глобальною. Об’єктом нашого дослідження є одна з 

регіональних логістичних систем України, зокрема, логістична система 

Західного регіону України.  
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Зауважимо, що не існує однозначного трактування суспільними 

географами Західного регіону України (ЗРУ). У нашому дослідженні за 

основу взяте соціально-економічне районування України проф. О. І. Шаблія. 

Ознаками соціально-економічного району, на думку вченого, є [103]: 1) тісна 

соціально-економічна, демографічна і культурна пов’язаність території 

району з головним ядром, яким є найбільше за кількістю населення місто; 

2) формування у великому регіоні територіальної соціально-економічної 

системи, тобто такого просторового поєднання населення, соціальної, 

економічної і екологічної сфер, у якому на основі їх взаємозв’язку, 

збалансованості та взаємодоповнення створюються оптимальні умови для 

життєдіяльності суспільства; 3) спеціалізація району у загальноукраїнському 

поділі та інтеграції праці; 4) можливість здійснювати в межах району 

територіальне регулювання і координацію соціальних, економічних та 

демографічних процесів на субукраїнському рівні, зокрема комплексний 

розвиток і раціональну територіальну організацію суспільного життя. Згідно 

з цим районуванням, до складу ЗРУ входять 8 областей (Львівська, Івано-

Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, 

Рівненська, Волинська).  

ЗРУ – один з найбільших за площею території і найбільший за 

людністю серед регіонів України. Для ЗРУ характерна значна частка 

сільського населення і, відповідно, масова сезонна міграція через високий 

рівень безробіття у селах. За головними економічними показниками ЗРУ 

суттєво поступається індустріальним регіонам, а також Столичному регіону. 

На території ЗРУ історично сформувалася густа мережа автомобільних і 

залізничних шляхів. Області ЗРУ, крім Тернопільської і Хмельницької, 

мають вихід до державного кордону.  

Щодо розуміння поняття “регіональна логістична система” існує 

декілька підходів. Згідно одного з таких підходів, регіональна логістична 

система – це територіальна організація сфери обігу, де відбувається 

погодження інтересів виробників та споживачів, що дозволяє поєднати 
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зусилля різних одиниць, виробляючих товари і послуги, з метою оптимізації 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, які використовує регіон для 

реалізації своїх економічних цілей [55, С. 12]. Суть РЛС, на нашу думку, 

точніше відображена в такому означенні: регіональна логістична система – 

це форма територіальної організації логістичної діяльності в межах регіону 

(субрегіону), основними елементами якої є: взаємозв’язана і 

взаємообумовлена мережа логістичних центрів різного ієрархічного рівня, 

багатокомпонентна обслуговуюча інфраструктура, централізована система 

управління, спрямовані на формування єдиного логістичного простору 

регіону з метою підвищення ефективності обслуговування матеріальних 

потоків [115, С. 7].  

Ми розуміємо регіональну логістичну систему (РЛС) як. 

взаємопов’язану сукупність спеціалізованих суб’єктів господарської 

діяльності й інфраструктури регіону для досягнення ефективності 

пасажирських, вантажних, інформаційних і фінансових потоків. РЛС є 

функціональною складовою (підсистемою) регіональної господарської 

системи. 

Деякі вчені вживають поняття “інтегрована логістична система”, 

визначаючи її як суспільно-географічне утворення, що виникає в 

геологістичному просторі на основі функціонально взаємопов’язаного 

поєднання структурних складових транспортної, логістично-сервісної, 

логістично-розподільчої та забезпечуючих підсистем і реалізує просторовий 

рух логістичних потоків “від дверей до дверей” та “точно в термін” 

[130, С. 6]. Недоліком такого означення є врахування лише двох логістичних 

концепцій (“від дверей до дверей” та “точно в термін”) у той час, коли 

виникають нові логістичні підходи (УЛП, “зелена логістика” та ін.). 

 

1.4. Методичні основи дослідження 

У геологістиці, як і в суспільній географії, використовуються 

загальнонаукові і конкретнонаукові методи [118, 128], а також філософські 
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принципи руху, розвитку, взаємозв’язку, історизму та ін. З-поміж 

загальнонаукових методів у геологістиці найчастіше застосовуються 

математичні (теорія графів, задачі лінійного програмування) і статистичні 

методи, а також ГІС.  

Використання математичних методів у геологістичних дослідженнях 

спрямоване зокрема на здійснення оптимізацій ТЛС, а самі ці методи 

прийнято називати оптимізаційними задачами. У загальному випадку, 

постановка оптимізаційної задачі включає три блоки [28]. У першому блоці 

фіксується сукупність змінних оптимізації (наприклад, nxxx ,...,, 21 ). Це ті 

змінні, значеннями яких у рамках конкретної задачі можна маніпулювати для 

досягнення оптимального ефекту. Другий блок – це критерій оптимізації. В 

ньому визначають функцію мети (цільову функцію) від змінних оптимізації 

(наприклад, ),...,,( 21 nxxxF ) і зазначають, що потрібно з нею зробити для 

розв’язання оптимізаційної задачі: максимізувати чи мінімізувати. Третій 

блок включає сукупність обмежень на змінні оптимізації. Постановка 

оптимізаційної задачі формулюється так: визначити такі значення змінних 

оптимізації, при яких досягається оптимум (максимум чи мінімум) цільової 

функції і задовольняються всі обмеження. 

У системі методів суспільно-географічного прогнозування 

регіонального розвитку теорія графів посідає вагоме місце, будучи одним із 

методів аналізу просторової взаємодії [60]. На думку проф. І. Смирнова, 

топологічний аналіз територіальних логістичних мереж (ТЛМ) на основі 

теорії графів дозволяє вирішити такі основні проблеми оптимізації ТЛС, як 

визначення раціонального розміщення регіональних логістичних центрів 

(РЛЦ) та розрахунки оптимальних маршрутів руху в ТЛМ. Першу проблему, 

на думку автора, вирішують за допомогою показників центральності та 

оцінки положення РЛЦ відносно головних шляхів. Зокрема, останній підхід 

допомагає визначити оптимальні пункти на ТЛМ для розміщення РЛЦ [96]. 

Для здійснення оптимізації розміщення РЛЦ, зокрема, розподільчих, 



38 

вважаємо доцільним застосування методів центрографії та мінімуму 

сумарних відстаней.  

Постановка задачі оптимізації розміщення розподільчого центра на 

основі центрографічного аналізу формулюється так [28]. Нехай на 

досліджуваній території знаходяться M  виробників (споживачів) певної 

продукції, координати яких ),( ii yx , Mi ,,1 . Позначимо через ip , Mi ,,1  

значення деякого абсолютного показника, що характеризує обсяг 

виробництва (споживання) цієї продукції. Ставиться задача визначити 

координати ),( YX  розподільчого центра, що приймає цю продукцію, для 

якого зважена сума квадратів відстаней до виробників (споживачів) є 

мінімальною. Розглянемо задачу за вищеописаними логічними блоками.  

Змінними оптимізації є координати YX , . Квадрат відстані від 

розподільчого центра до i -го виробника (споживача) обчислимо за 

формулою Евклідової відстані. Тоді зважену суму квадратів відстаней можна 

записати так: 
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iii YyXxpYXS
1

22 ])()[(),( . Критерієм оптимізації є 

мінімізація цієї функції. Третій блок у цій задачі відсутній. У деяких регіонах 

дуже неправильної форми він може бути присутній, якщо потрібно 

гарантувати належність знайденого центра до території регіону. 

Розв’язком такої задачі є координати центра ваги досліджуваного 

показника, які можна обчислити за формулами центрографічного аналізу: 
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 - сумарне значення абсолютного показника. 

Постановка задачі оптимізації розміщення розподільчого центра на 

основі мінімуму сумарних відстаней формулюється так [28]. Нехай на 

досліджуваній території знаходяться M  виробників (споживачів) певної 

продукції, координати яких ),( ii yx , Mi ,,1 . Позначимо через ip , Mi ,,1  

значення деякого абсолютного показника, що характеризує обсяг 
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виробництва (споживання) продукції. Ставиться задача визначити 

координати ),( YX  розподільчого центра, що приймає цю продукцію, для 

якого зважена сума квадратів відстаней до виробників (споживачів) є 

мінімальною. 

Змінними оптимізації тут також є координати YX , . Відстань від 

розподільчого центра до i -го виробника (споживача) обчислюємо за 

формулою Евклідової відстані 22 )()( YyXx ii  . Тоді зважену суму 

квадратів відстаней можна записати так: 



M

i

iii YyXxpYXS
1

22 )()(),( . 

Критерієм оптимізації є мінімізація функції ),( YXS . 

Блок обмежень у цій задачі теж відсутній, хоча в деяких регіонах дуже 

неправильної форми він може бути присутній, якщо потрібно гарантувати 

належність знайденого центра до території регіону. 

Цю задачу розв’язуємо відносно YX ,  числовими методами, 

використовуючи програмне забезпечення пакету “Excel”.  

За допомогою теорії графів, а саме задач про мінімальні відстані, 

забезпечується вирішення наступної важливої проблеми геологістики – 

визначення оптимальних маршрутів руху в ТЛМ. Зокрема, використовуються 

задачі про мінімальне сполучення, про найкоротший шлях та про дерево 

найкоротших відстаней [96]. Розглянемо оптимізаційну задачу побудови 

мінімального дерева на графі [28].  

Заданий неорієнтований граф з відомими відстанями між вузлами, 

тобто довжинами ребер. Потрібно виділити в ньому дерево, яке має 

мінімальну сумарну довжину ребер. Така задача має очевидну практичну 

цінність, бо фактично дає змогу спроектувати найдешевшу комунікаційну 

мережу між заданою множиною вузлів. Нехай n - кількість вузлів заданого 

графа, jld - задані відстані між вузлами з номерами j  та l : nlj ,...,2,1,  .  

Змінними оптимізації вважаємо величини jlx , які можуть мати 

значення 0 або 1, причому 0jlx , якщо у виділеному дереві вузли з номерами 
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j  та l  не з’єднані ребром, і 1jlx , якщо в оптимальному дереві існує ребро 

між вузлами j  та l  . 

У прийнятих позначеннях очевидно, що сумарну довжину ребер 

виділеного в графі дерева можна обчислити як 
j l

jljl xdF . Тому критерієм 

оптимальності є мінімізація саме так обчисленої функції F . 

Блок обмежень у цій задачі включає три підблоки. Перший підблок 

нагадує, що величини jlx  можуть приймати значення лише 0 або 1. Другий 

підблок фіксує той факт, що в графі-дереві кількість ребер завжди на 

одиницю менша, ніж кількість вузлів, тобто  
j l

jl nx 1 . Третій підблок 

забезпечує, щоб в отриманому графі не було ізольованих вузлів. Цього 

можна досягнути, якщо поставити вимогу строгої додатності суми   0jlx . 

Важливе значення у суспільно-географічному аналізі ТЛМ має метод їх 

розкладу на елементарні компоненти. Цей метод включає дві складові: 

виділення “полярних” мереж (полягає у поділі ТЛМ на елементарні 

компоненти на підставі алгоритму найкоротшого шляху та надає можливість 

визначення оптимальних зон дії РЛЦ) і класифікацію трас (дозволяє виділити 

головні комунікації ТЛМ, які потребують особливої уваги, та другорядні).  

Теорія графів може бути застосована і для просторово аналізу взаємодії 

складових елементів ТЛС. При цьому множина відношень у геологістиці означає 

множину територіально-логістичних потоків, що пов’язують елементи системи 

між собою. Їх характеризують відношення еквівалентності, транзитивності, 

рефлексивності, симетричності, передування або слідування тощо. Ці види 

відношень можна виразити у формі графів і, таким чином, знайти методи 

оптимізації внутрішньовиробничих територіальних зв’язків та структур. Графи 

використовуються і як графічні відображення класифікацій. У цій якості 

вони знаходять практичне використання у геологістиці, зокрема, у розробці 
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методу “гілок та меж”, за допомогою якого можливо вирішити класичну 

задачу збутової логістики – “задачу комівояжера” [96].  

У геологістичних дослідженнях широко застосовується метод 

лінійного програмування, зокрема, транспортна задача. Зазначимо, що 

лінійне програмування – це один з алгоритмів вирішення відомої задачі про 

максимальний потік транспортної мережі [148]. У системі методів суспільно-

географічного прогнозування регіонального розвитку лінійне програмування 

належить до групи до методів оптимізації розвитку регіонів [60].  

Транспортна задача дає змогу спланувати оптимальні перевезення між 

елементами комплексу регіону, тобто структуру найкращої мережі 

перевезень [28]. Постановка транспортної задачі передбачає, що 

територіальний комплекс включає m  виробників певної продукції і n  її 

споживачів. Зробимо низку позначень: ia  - річний обсяг виробництва 

продукції i -м виробником;  jb   - річний обсяг споживання продукції j -м 

споживачем; ijc  - вартість перевезення одиниці продукції від i -го виробника 

до j -го споживача. 

Змінними оптимізації є ijx  - річні обсяги перевезень від i -го виробника 

до j -го споживача. Таких змінних є nm  . 

Загальна вартість усіх перевезень від виробників до споживачів є  

величиною 
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n

j

ijij xcF
1 1

. Інтереси регіонального рівня полягають у тому, 

щоб досягнути максимальної економії на перевезеннях. Тому критерієм 

оптимізації є мінімізація функції 
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Блок обмежень у цій задачі включає три підблоки. Перший підблок 

враховує, що сума всіх поставок продукції від i -го виробника до споживачів 

рівна обсягу виробництва i -го виробника. У другому підблоці враховано, що 

сума всіх поставок продукції від виробників до j -го споживача рівна обсягу 

споживання j -го споживача. Третій підблок нагадує, що обсяги перевезень 
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повинні бути невід’ємними. 

Цікавим для геологістики є застосування теорії інформації та ентропії. 

Інформація і ентропія перебувають в оберненому співвідношенні: чим більше 

інформації, тим менша ентропія, і навпаки. Ентропією в науці позначають 

невизначеність. Для характеристики рівня ентропії певного явища 

використовують ентропійні міри: концентрації, розміщення, диференціації, 

складності мережі, просторової відповідності. Їх обчислюють на основі 

формули Шеннона: 





n

i

ii PPH
1

2log  

де iP   - ймовірність. 

Для геологістичних досліджень цінними є дані індексу логістичної 

ефективності (Logistics Performance Index (LPI)), який розраховується для 

кожної країни один раз на два роки на основі інформації, отриманої за 

допомогою анкет від більш ніж 800 найбільших міжнародних логістичних 

компаній. Оцінка логістичної активності країни здійснюється на основі 6 

показників: митний контроль, інфраструктура, процеси обслуговування, 

терміни виконання замовлень, обсяги міжнародних перевезень, можливості 

щодо виявлення та відстеження [144].  

У геологістиці, як і в суспільній географії, застосовуються 

функціональні засоби ГІС-пакетів. Головні напрямки застосування ГІС у 

геологістичних дослідженнях такі [86]: моделювання територіально-

логістичних мереж, відображення суб’єктів геологістики, аналіз сучасної 

геологістичної ситуації, планування геологістичних операцій.  

Важливими для геологістичних досліджень конкретнонауковими 

методами є: картографічний, балансовий та ін. 

Конкретнонауковим також вважаємо метод територіально-логістичного 

інжинірингу (ТЛІ) або суспільно-географічне конструювання територіально-

логістичних систем різних регіональних рівнів. Цей метод, на думку 

проф. І. Смирнова, є основним для СГЛ. Сутність ТЛІ полягає в об’єднанні 
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процесів постачання, виробництва та збуту територіально-логістичних 

систем у наскрізний логістичний (товарно-інформаційно-фінансовий) потік 

та його оптимізації на підставі класичного логістичного принципу “Точно в 

термін”. Метод ТЛІ включає такі послідовні складові [96, 

С. 37]: 1) узгодження параметрів логістичного потоку на ділянках 

постачання, виробництва, збуту, причому вихідними (визначальними) 

параметрами мають бути параметри споживання (збуту), зокрема, обсяг 

(кількість) і стан (якість) товару, місце і час його збуту; 2) територіальна 

оптимізація логістичного потоку на ділянках постачання, виробництва, збуту 

з метою мінімізації логістичних витрат, при цьому кожна ділянка має свої 

територіальні особливості і, відповідно, – методи оптимізації; 3) часова 

синхронізація, тобто визначення необхідної швидкості логістичного потоку 

для кожної функціональної ділянки територіально-логістичної системи 

(постачання, виробництво, збут) та відповідних підділянок; 4) екологічна 

оптимізація логістичного потоку, що включає як визначення екологічних 

проблем територіально-логістичних систем (пов’язаних, зокрема, з 

транспортною складовою) та їх впливу на природне середовище і сталий 

розвиток регіону та країни (у т. ч. у вартісному виразі), так і розробку та 

здійснення відповідних заходів з покращення екологічних показників 

територіально-логістичних систем; 5) територіальний  моніторинг руху 

логістичного потоку (за допомогою ГІС). 

Зазначимо, що у сфері логістики до основних методів розв’язання  

наукових та практичних завдань належать [3, С. 73]: методи системного 

аналізу, методи теорії дослідження операцій, кібернетичний підхід, 

прогностика. Оскільки геологістика формується на межі суспільної географії 

і логістики, ці методи також можуть застосовуватися в окремих 

геологістичних дослідженнях.  
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Висновки до Розділу 1 

Геологістика є новим міждисциплінарним науково-практичним 

напрямком, що формується на межі суспільної географії і логістики. За 

кордоном геологістика є досить популярною і найчастіше пов’язана із 

застосуванням ГІС та просторового аналізу даних в управлінні ланцюгами 

поставок. Геологістичні дослідження у світі також часто представлені в 

роботах спеціалістів з географії транспорту. В Україні можемо виділити сім 

поширених геологістичних напрямків досліджень суспільних географів: 

1) теоретичні і науково-практичні основи геологістики; 2) передумови 

логістичної діяльності; 3) процеси інтеграції України у європейську 

транспортно-логістичну систему; 4) геопросторові аспекти аграрної 

логістики; 5) геопросторові аспекти митної логістики; 6) геопросторові 

аспекти логістики туризму; 7) екологічні аспекти геологістики. Логістичний 

напрямок досліджень, на відміну від геологістичного, широко представлений 

у працях українських вчених, зокрема, економічного і технічного 

спрямування. 

Геологістика досліджує суспільно-географічні передумови та 

геопросторову організацію територіальних логістичних систем і створюваних 

ними пасажирських, вантажних, інформаційних і фінансових потоків для її 

оптимізації. Центральним поняттям геологістики у контексті нашого 

дослідження є регіональна логістична система (РЛС) або логістична система 

Західного регіону України.  

У геологістиці використовуються філософський, загальнонаукові та 

конкретнонаукові методи. З-поміж загальнонаукових у геологістичних 

дослідженнях найчастіше застосовуються математичні (теорія графів, задачі 

лінійного програмування) і статистичні методи, а також ГІС.  
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РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

2.1. Транспортно-логістичне положення регіону 

Поняття “транспортно-логістичне положення” є недостатньо 

розробленим українськими вченими-географами, оскільки частіше 

використовується поняття “транспортно-географічне положення”. Ми 

пропонуємо визначати транспортно-логістичне положення регіону як 

сукупність його геопросторових відношень до суб’єктів логістичної 

діяльності й інфраструктури, які перебувають поза ним і можуть впливати на 

його розвиток. 

Загалом сприятливе транспортно-логістичне положення ЗРУ пов’язане 

насамперед із сусідством більшості областей з шістьома європейськими 

країнами, чотири з яких є членами ЄС. 

Волинська і Рівненська області на півночі межують з Білоруссю, яка 

має стратегічно вигідне географічне положення, що дозволяє їй бути 

коридором для транзитних перевезень між ЄС і Росією, а потенційно також 

між ЄС і країнами Азії. Більше 75% усіх автомобільних перевезень Білорусі 

здійснюється дорогами державного значення, які мають відносно високу 

щільність і загальну протяжність близько 15 тис. км. Загальний технічний 

стан однієї третьої доріг державного значення Білорусі оцінюється як 

хороший або задовільний. Інфраструктура залізничних шляхів Білорусі 

знаходиться в задовільному технічному стані, а ефективність їх 

функціонування високо оцінюється. Основні залізничні вузли: Мінськ, 

Барановичі, Орша. На базі мережі транспортних і логістичних центрів у 

Білорусі функціонує державне підприємство “Белінтертранс–транспортно-

логістичний центр”, відділення якого знаходяться в Мінську, Бресті, Гомелі, 

Гродні, Могильові і Вітебську. Підприємство орієнтоване на розвиток 

транспортно-експедиційних послуг, інтенсивне використання складських 

терміналів і обладнання тощо. 
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З Польщею межують Волинська, Львівська і частково Закарпатська 

області. Довжина автомобільних шляхів Польщі – 232 тис. км. У Польщі 

налічується 400 км автострад, з яких близько половини – старі (у Нижній 

Сілезії та Західному Помор’ї). Довжина залізничних колій Польщі становить 

близько 23 тис. км. Головні транзитні залізничні шляхи: Костшин –

 Познань – Варшава – Тересполь; Зґожелєц – Вроцлав – Краків – Перемишль. 

Найважливіші національні залізничні шляхи: Ґданськ – Бидґощ – Катовіце; 

Варшава – Катовіце; Варшава – Ґданськ; Катовіце – Познань – Щецін. Велике 

значення для міжнародних пасажирських перевезень Польщі має повітряний 

транспорт. Найбільшим аеропортом є Варшава, інші великі аеропорти – 

Краків, Ґданськ, Вроцлав, Познань. З півночі на південь територією Польщі 

проходить транс’європейський транспортний коридор “Балтійське море – 

Адріатичне море”, з заходу на схід і північний схід – “Північне море –

Балтійске море”. На кордоні Польщі та України у с. Млини (Підкарпатське 

воєводство Польщі) знаходиться великий центр торгівлі і складування 

“Корчова долина”. Великі логістичні центри Польщі знаходяться в містах: 

Білосток, Варшава, Вроцлав, Ґданськ, Катовіце, Познань, Щецін,  

На заході Закарпаття межує зі Словаччиною. Протяжність автодоріг 

Словаччини – 17,9 тис. км, довжина залізниць – 3,7 тис. км. У залізничній 

мережі основними є три широтні і п’ять меридіональних ліній. Широтні лінії: 

північна, Жиліна – Мартін – Попрад – Пряшів – Гуменне; середня, Зволен –

Банська-Бистриця –Брезно – Кошице; південна, Братислава – Нове Замки –

Зволен – Рожнява – Кошице – Требішов. Меридіональні лінії проходять так: 

три на заході і дві на сході. Західні: Братислава – Трнава – Тренчин – Жиліна, 

Нове Замки – Нітра – Превідза – Мартін та Банська-Бистриця – Мартін. 

Східні: Кошице – Пряшів та Требішов – Гуменне. Найбільшими 

транспортно-залізничними вузлами є Братислава та Нітра. Територією 

Словаччини проходять транс’європейські транспортні коридори – “Рейн –

Дунай” і “Балтійське море – Чорне море”. Найважливіші логістичні центри 
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Словаччини знаходяться у таких містах: Братислава, Жиліна, Мартін, 

Пряшів, Тренчин, Трнава та ін. 

Закарпатська область на південному заході також межує з Угорщиною. 

Загальна довжина автодоріг Угорщини – близько 30 тис. км. Найважливішою 

автомагістраллю є ділянка транс’європейської траси Братислава – Будапешт 

– Белград. Вона перетинає країну з північного заходу на південь. Іншими 

двома важливими автомагістралями є Будапешт – Сольнок – Орадя (Румунія) 

та Будапешт – Сеґед – Арад (Румунія). Протяжність залізниць Угорщини – 

7,8 тис км. Мережа залізниць (як і автомобільних доріг) має радіальну 

конфігурацію. З південного заходу на північний схід територію Угорщини 

перетинає Середземноморський транс’європейський транспортний коридор. 

Закарпатська і Чернівецька області на півдні межують з Румунією. 

Протяжність мережі автомобільних доріг державного значення Румунії – 

78 тис. км. Також є близько 30 тис. км сільських доріг, які обслуговують 

потреби місцевих громад. Протяжність мережі доріг уздовж 

загальноєвропейських транспортних коридорів IV і IX становить 1,6 тис. км; 

ця мережа включає ряд доріг категорії Е, які збігаються з ділянками АH1, 

AH2 і AH3 мережі азійських автомобільних доріг. Залізнична мережа країни 

є досить розгалуженою: станом на 2010 рік у віданні компанії “CFR S.A”, що 

відповідає за експлуатацію колійного господарства, знаходилися 10,8 тис. км 

залізничних шляхів, а також 971 станція і платформа. Основна частина 

шляхів має стандартну колію 1435 мм, ділянками ОЕТК IV і IX. Протяжність 

залізничних ділянок транспортних коридорів IV і ІХ – близько2 тис. км. 

Залізнична мережа країни має концентричну кільцеву конфігурацію з 

виділенням внутрішнього (Брашов – Сібіу) та зовнішнього (Тімішоара –

Крайова – Бухарест – Плоєшть – Бузеу – до північного кордону) кілець. 

Важливе значення мають вузли Джурджу, Ясси, що з’єднані відповідно з 

болгарським містом Русе, молдовським Унґень. Румунія має у своєму 

розпорядженні 26 залізничних терміналів, деякі з яких, однак, не 

функціонують. Крім цього, є 19 залізничних гілок до приватних об’єктів 
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господарського призначення, які мають у своєму розпорядженні обладнання 

для навантаження і вивантаження контейнерів. Портами з найбільшим 

вантажопотоком у 2010 році були Констанца, Мідія і Галаті. Територію 

Румунії з заходу на схід перетинає транс’європейський транспортний 

коридор “Рейн – Дунай”. 

На південному сході Чернівецька область межує з Молдовою. 

Протяжність автомобільних доріг на території Молдови становить 

10,5 тис. км. Молдовою проходять чотири міжнародні автомагістралі СМA 

(Європейська угода про міжнародні автомагістралі), включаючи дорогу Е58, 

яка простягається зі сходу на захід ділянкою (Ясси) – Кишинів – (Одеса), а 

також три з’єднання: E581 на ділянці Леушени – Кишинів – (Одеса), Е583 на 

ділянці (Ясси) – Бельци – (Могилів-Подільський) і Е584 на ділянці 

Дубоссари – Кишинів – Джурджулешти. Щоб уникнути можливих 

ускладнень при контактах з самопроголошеною владою Придністровського 

регіону Молдови, автотранспорту доводиться об’їжджати цей район. Основні 

залізничні магістралі Молдови: Тирасполь – Кишинів – Унґень, Тирасполь –

Рені. Мультимодальний транспортний коридор Європа – Кавказ – Азія 

(ТРАСЕКА) перетинає Чорне і Каспійське моря, з’єднуючи їх з 

молдавськими компонентами загальноєвропейського транспортного 

коридору IX, що веде до чорноморського порту Одеса залізницею від 

молдавсько-українського кордону через станції Кучурган і Роздільна на 

території України, а також по автомобільній магістралі Кишинів –

Тирасполь – Одеса. На думку влади, цей маршрут можна продовжити водним 

шляхом від одеського порту до портового комплексу Джурджулешти, що 

споруджується на території Молдови в гирлі річки Дунай. 

 

2.2. Суб’єкти логістики в регіоні 

2.2.1. Суб’єкти транспортної логістики 

Розглянемо дефініції деяких важливих понять. Вантажовідправник – 

юридична або фізична особа, що подає вантаж для перевезення. 
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Мультимодальні перевезення – прямі змішані перевезення принаймні двома 

різними видами транспорту, здебільшого у межах країни [101, С. 121]. 

Транспортно-експедиторська послуга – робота, що безпосередньо пов’язана з 

організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, 

транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедитування 

[39]. На рис. 2.1 видно, що у ЗРУ логістичні фірми за різними види 

логістичних послуг представлені нерівномірно. Найбільша кількість 

логістичних фірм здійснює вантажні автомобільні перевезення, а також надає 

послуги вантажовідправлення та експедиторські послуги. 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл компаній за логістичними послугами в ЗРУ [85] 

Загалом найбільша кількість логістичних фірм зосереджена на 

головних міжнародних транспортних шляхах, а саме у місті Львові, а також в 

містах Рівне і Луцьк. У Волинській області, крім Луцька, виділяються 

логістичні центри – міста Ковель, Нововолинськ, Любомль, Камінь-

Каширський, Устилуг. У Закарпатській області можемо виділити такі 

логістичні центри: Ужгород (найбільший логістичний центр), Мукачеве, 
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Хуст, Іршава, Свалява, Берегове. Найбільші логістичні центри в Івано-

Франківській області – Івано-Франківськ, Калуш, Долина, Вигода. У 

Львівській області, крім Львова, виділяються міста Городок, Жовква, 

Дрогобич, Стрий, Червоноград. У Рівненській області логістичні центри – 

Рівне, Здолбунів, Дубно, Костопіль. 

У Тернопільській області головні логістичні центри – Тернопіль, 

Кременець, Чортків. У Хмельницькій області виділяються міста 

Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів, Шепетівка. У 

Чернівецькій області виділяються міста Чернівці, Сторожинець, Хотин. 

Найбільша кількість компаній, які здійснюють вантажні автомобільні 

перевезення, є у Львівській, Рівненській, Закарпатській, Хмельницькій і 

Волинській областях. За кількістю компаній, що надають послуги з 

вантажовідправлення, виділяються Львівська і Волинська області. 

Максимальна кількість компаній, що надають експедиторські послуги, є у 

Львівській, Рівненській та Закарпатській областях. Найбільша кількість 

компаній, що надають складські послуги, є у Львівській, Волинській і 

Закарпатській областях. За кількістю компаній, що здійснюють 

мультимодальні мультимодальні перевезення, виділяються Львівська і 

Рівненська області, вантажні залізничні перевезення – Львівська, Рівненська і 

Волинська області, морські перевезення – Львівська область, повітряні 

перевезення – Львівська і Рівненська області, вантажні міські перевезення – 

Львівська область, перевезення небезпечних вантажів – Львівська область. За 

кількістю компаній, що надають послуги експрес-пошти та кур’єрські 

послуги, лідирує Львівська область [121].  

Ми визначили ентропійну міру просторової концентрації логістичних 

компаній у ЗРУ за видами логістичних послуг (рис. 2.2). Максимальні 

значення ентропії характерні для логістичних фірм, що надають послуги з 

вантажних автомобільних перевезень, експедиторські послуги і послуги з 

вантажовідправлення. Це означає, що для даних фірм характерне 

рівномірніше представлення на всій території. Також високі значення 
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ентропії характерні для компаній, що здійснюють вантажні залізничні 

перевезення, мультимодальні перевезення, повітряні перевезення, морські 

перевезення, а також надають складські послуги.  

 

 

Рис. 2.2. Ентропійна міра концентрації логістичних компаній ЗРУ за 

видами послуг [85] 

Мінімальні значення ентропії спостерігаються для фірм, які 

здійснюють перевезення небезпечних вантажів, вантажні міські перевезення, 

надають кур’єрські послуги, а також послуги експрес-пошти. Для цих 

компаній характерна максимальна просторова концентрація. 

На вітчизняному ринку логістичних послуг відбувається 

процес трансформації окремих логістичних фірм у логістичних операторів, 

які займаються наданням комплексу логістичних послуг. Логістичні 

оператори – це логістичні компанії, які надають комплекс послуг своїм 

клієнтам. Досвідчений оператор може залучати інших підрядників для 

виконання поставлених цілей [83].  

Приклади логістичних операторів, які працюють в ЗРУ, представлені у 

табл. 2.1. 

Згідно з загальноприйнятою класифікацією логістичного 

обслуговування, існують наступні рівні логістики [104]:  
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1. Логістика першого рівня (first party logistics – 1PL) – це внутрішня 

логістика, де усі послуги з транспортування, складського зберігання, митних 

операцій і супутнього сервісу зосереджені всередині компанії замовника.  

Таблиця 2.1 

Приклади логістичних операторів у ЗРУ [86] 

Логістичний 

оператор 

Сегмент ринку 

транспортно-

логістичних послуг 

Населені пункти, в яких 

знаходяться представництва 

логістичного оператора 

Рівень 

логістики 

Українські 

вантажні 

кур’єри 

Міжнародні і внутрішні 

перевезення вантажів 

обласні центри 3PL 

Орлан-Транс Міжнародні і внутрішні 

перевезення вантажів 

Львів 2PL 

Укрінтер-

автосервіс 

Міжнародні і внутрішні 

перевезення вантажів 

Львів 2PL 

ІСТ-Захід Міжнародні і внутрішні 

перевезення вантажів 

Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, 

Ужгород, Івано-Франківськ 

3PL 

Kuehne&Nagel Міжнародні і внутрішні 

перевезення вантажів 

Львів 3PL 

Raben-Україна Міжнародні і внутрішні 

перевезення вантажів 

Львів, Хмельницький 3PL 

DHL Експрес-доставка обласні центри 3PL 

UPS Експрес-доставка обласні центри 3PL 

FedEx Експрес-доставка Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, 

Рівне, Дубно, Костопіль, Тернопіль, 

Ужгород, Хмельницький, Чернівці 

3PL 

Кур’єрська 

авіапошта 

України 

Експрес-доставка обласні центри 2PL 

АСD Експрес-доставка Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, 

Рівне, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, 

Хмельницький, Кам’янець-

Подільський 

2PL 

Нова Пошта Експрес-доставка Більше 300 відділень в усіх областях 2PL 

Укрпошта Експрес-доставка Обласні центри 2PL 

 

2. Логістика другого рівня (second party logistics – 2PL) – це зовнішня 

логістика, що дозволяє виконувати традиційний спектр послуг, пов’язаних із 

транспортуванням та складуванням. По суті, 2PL-провайдер – це просто 

транспортна компанія, яку наймає вантажовласник, не бажаючи купувати 

власні автомобілі, вагони і т. д. 
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3. Логістика третього рівня (third partу logistics – 3PL) – це зовнішня 

логістика, що дозволяє інтегрувати усі логістичні послуги у єдиний 

комплекс, який включає також такі додаткові послуги, як проміжне 

зберігання вантажу, так званий “cross docking”, проектування та розробку 

інформаційних систем, використовування послуг субпідрядників та інше. 

Компанія 3PL-провайдер повинна надавати транспортно-експедиційні 

послуги та послуги доданої вартості, такі як навантаження та розвантаження, 

послуги з комплектації асортименту, складські послуги, управління 

вантажопотоками, маркетингові та фінансові послуги. 3PL-сервіс являє 

собою багатопрофільного консультанта, який пропонує та реалізує рішення 

для управління ланцюжком постачань.  

4. Логістика четвертого рівня (fourth party logistics – 4PL) – це зовнішня 

і внутрішня логістика. 4PL-провайдер – це компанія-підрядник або спільне 

підприємство з вантажовласником, яка виступає посередником між 

виробником і одним і більше її партнерами. 4PL-провайдер має 

високийступінь залученості в бізнес-процеси клієнта; він виступає в якості 

єдиної сполучної ланки між клієнтом (наприклад, виробником) і різними 

провайдерами логістичних послуг, управляє всіма процесами ланцюга 

поставок клієнта, включаючи кур’єрські, експедиторські та складські 

послуги. Багато 4PL-провайдерів надають навіть спеціалізоване програмне 

забезпечення в якості єдиного інтерфейсу для роботи з різними компаніями в 

ланцюзі постачань клієнта. 

5. Сьогодні з’являються і 5PL-провайдери, які крім всіх функцій 4PL-

провайдерів, надають також послуги мережевого бізнесу. 

Більшість українських логістичних операторів, які працюють в ЗРУ, є 

2PL-провайдерами. Провідним 3PL-провайдером, який має представництва у 

ЗРУ, є “УВК Україна”.  
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2.2.2. Суб’єкти розподільчої логістики 

Зберігання продукції та сировини, розподіл між різними покупцями 

(зазвичай, гуртовими) – важливі ланки ланцюга, яким проходить 

матеріальний потік від постачальника до споживача. Діяльність, пов’язану з 

цими ланками, здійснюють суб’єкти розподільчої геологістики, до яких 

відносимо: 1) власні склади (центри) підприємств і склади торгових 

посередників; 2) організації гуртової, біржової та роздрібної торгівлі (торгові 

посередники); 3) підприємства та фізичні особи-підприємці, які мають на 

своєму балансі ринки.  

Розподільчий центр – це складський комплекс, який отримує товари від 

підприємств-виробників або від підприємств гуртової торгівлі і розподіляє їх 

дрібнішими партіями замовникам (підприємствам дрібнооптової та 

роздрібної торгівлі) через свою або їх товаропровідну мережу [19, С. 106]. 

Існують різні класифікації складів [44]. Для нас найбільш актуальними є 

класифікації складів за видом виконуваних функцій, за товарною 

спеціалізацією і за транспортними умовами.  

За видом виконуваних функцій склади поділяють на сортувально-

розподільчі, транзитно-перевалочні і накопичувальні. Найпоширенішими є 

сортувально-розподільчі склади, на яких, як правило, утримують поточні 

товарні запаси протягом відносно недовгого часу, тому функція зберігання 

товарів на цих складах не є основною. На транзитно-перевалочних складах 

вивантажують товари, привезені одним видом транспорту, приймають їх за 

масою та кількістю місць, сортують, навантажують на інший вид транспорту. 

Накопичувальні склади існують для сезонного і тривалого зберігання товарів, 

переважають у гуртовій торгівлі, поряд з основними функціями накопичення 

та зберігання товарів виконують допоміжні операції, пов’язані з прийманням 

і відпуском товарів гуртовим покупцям: перепакування, сортування, 

переробка, розфасовування.  

Залежно від товарної специфікації, розрізняють склади універсальні 

(призначені для зберігання і складської переробки практично усіх груп 
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непродовольчих і продовольчих товарів), спеціалізовані (для зберігання і 

переробки однієї групи товарів), вузькоспеціалізовані (для зберігання товарів 

одного виду, як правило, простого асортименту, але таких, що вимагають 

особливого режиму зберігання), комбіновані (складські операції з товарами 

різних груп, що входять до складу споживчого комплексу), неспеціалізовані 

(для зберігання двох і більше не пов’язаних між собою груп товарів), 

змішаного зберігання (операції з основними видами непродовольчих і 

продовольчих товарів). 

За транспортними умовами, склади бувають приколійними (біля 

магістральних залізничних шляхів або тих, що мають під’їзні дороги), 

пристаньськими (на річкових пристанях, що мають причали), портовими 

(біля міських портів), неприрейковими (внутрішньоміські, що не мають 

безпосереднього зв’язку з транспортними шляхами). Зауважимо, що в ЗРУ 

можливими є лише прирейкові та внутрішньоміські склади, оскільки виходу 

до моря регіон не має, а перевезення вантажів річковим транспортом 

практично відсутні. 

З логістичної точки зору, також важливою ознакою класифікації 

складів є їхня корисна площа місткості. За цією ознакою склади поділяють на 

малі, середні і великі.  

У межах ЗРУ найбільшу складську площу на підприємствах гуртової 

торгівлі мають Львівська та Івано-Франківська області, значною складська 

площа є у Волинській, Хмельницькій і Тернопільській областях, найменша – 

у Рівненській, Закарпатській і Чернівецькій [69].  

Склади також класифікують залежно від температурного режиму на 

неутеплені, утеплені і склади-холодильники [44]. У ЗРУ найбільше складів-

холодильників на підприємствах гуртової торгівлі має Львівська область, 

багато їх на Івано-Франківщині та Волині, найменше – у Тернопільській, 

Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях [69]. 

Зазначимо, що склади-холодильники призначені для зберігання 

швидкопсувних товарів. 
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Окремої уваги заслуговують елеватори – зерносховища, 

обладнані для підіймання, сушіння і зберігання великої (від 10 до 150 

тис. т) кількості зерна. Розрізняють такі види елеваторів: заготівельні 

(лінійні) – приймають зерно від сільських господарств, місткість – 15-

100 тис. т; виробничі – біля млинів, місткість – 8-40, іноді понад 100 

тис. т; перевалочні – на великих залізничних станціях і в портах, 

місткість – 50-150 тис. т; фондові – для тривалого зберігання 

державного зернового резерву. Елеватори можуть функціонувати як 

окремі підприємства або в складі підприємств переробної 

промисловості, зокрема, млинів, хлібоприймальних підприємств і 

комбінатів хлібопродуктів, комбікормових та спиртових підприємств. 

На території ЗРУ у 2014 році функціонували 97 елеваторів (рис.  2.3), з 

них 25 – у Хмельницькій області, 20 – у Тернопільській, 16 – у 

Львівській, 15 – у Волинській, 10 – у Рівненській, по 5 – у 

Чернівецькій та Івано-Франківській областях, 1 – на Закарпатті. 

Загальна місткість елеваторів у регіоні коливається в межах від 420 т 

до 118100 т. Жодна з областей ЗРУ не є забезпеченою необхідною 

місткістю зерносховищ навіть наполовину. Так, Тернопільська і 

Хмельницька області забезпечені на 32%, Рівненська і Чернівецька – 

на 30%, Львівська – на 23%, Івано-Франківська – на 14%, Закарпатська 

– на 6% [45, 49].  

Головними суб’єктами розподільчої геологістики є організації 

гуртової торгівлі. Критерієм віднесення торгівлі до гуртової є вид 

покупця і характер використання товару для підприємницьких цілей, 

тобто у виробництві або для перепродажу. У ЗРУ найкраще 

забезпечені підприємствами гуртової торгівлі Львівська, Волинська та 

Івано-Франківська області, найменш забезпеченою підприємствами 

гуртової торгівлі є Чернівецька область (табл.  2.2).  
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Гуртовий товарообіг визначається як обсяг перепродажу 

підприємствами товарів без будь-яких змін іншим підприємствам та 

організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу 

[69]. Максимальний у регіоні обсяг гуртового товарообігу характерний для 

Львівської, Тернопільської та Волинської областей, мінімальні значення  

 

Рис. 2.3. Виробництво і зберігання зерна в ЗРУ 
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обсягу гуртового товарообігу характерні для Чернівецької, Рівненської та 

Хмельницької областей. У розрахунку на одне підприємство максимальні 

значення гуртового товарообігу характерні для Тернопільської і 

Закарпатської областей, мінімальні – для Рівненської і Хмельницької 

областей. У структурі гуртового товарообігу Тернопільської і Чернівецької 

областей переважають продовольчі товари, в усіх інших областях регіону 

частка непродовольчих товарів перевищує частку продовольчих товарів. 

Загалом, у структурі гуртового товарообігу ЗРУ переважають непродовольчі 

товари (табл. 2.2). 

Продаж товарів безпосередньо населенню здійснюють підприємства 

роздрібної торгівлі. У ЗРУ абсолютним лідером за кількістю підприємств 

роздрібної торгівлі є Львівська область, найменше таких підприємств у 

Тернопільській, Рівненській і Чернівецькій областях (табл. 2.3). До обігу 

роздрібної торгівлі включається роздрібний товарообіг підприємств 

(юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, а також 

розрахункові обсяги продажу споживчих товарів через торгову мережу, що 

належить фізичним особам-підприємцям, та на ринках [81]. Максимальний 

обсяг обігу роздрібної торгівлі у ЗРУ характерний для Львівської області, 

мінімальні значення характерні для Чернівецької і Тернопільської областей. 

Максимальні значення обсягу обігу роздрібної торгівлі на одну особу 

характерні для Волинської, Івано-Франківської і Львівської областей, 

мінімальні – для Тернопільської області. Обсяг продажу продовольчих 

товарів на одну особу максимальний у Львівській області, мінімальний – у 

Хмельницькій і Тернопільській областях. Обсяг продажу непродовольчих 

товарів на одну особу максимальний у Волинській, Львівській і 

Закарпатській областях, мінімальний – у Тернопільській області. Загалом, у 

ЗРУ обсяги продажу непродовольчих товарів перевищують обсяги продажу 

продовольчих товарів (табл. 2.3). Загалом, у ЗРУ обсяг обігу роздрібної 

торгівлі перевищує обсяг гуртового товарообігу. Це характерно для усіх 

областей регіону, крім Тернопільської, де обсяг гуртового товарообігу 
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Таблиця 2.2  

Гуртова торгівля у ЗРУ у 2013 році 

 

перевищує обсяг обігу роздрібної торгівлі. У Львівській області ці обсяги є 

майже однаковими. Ми розрахували коефіцієнт локалізації гуртового 

товарообігу на одне підприємство відносно обігу роздрібної торгівлі на одну 

особу. Максимальні значення цього коефіцієнта характерні для 

Тернопільської і Закарпатської областей, мінімальні – для Рівненської, 

Хмельницької та Івано-Франківської областей (рис. 2.4). Найбільші обсяги 

товарообігу у межах регіону мають обласні центри, як головні логістичні 

центри, причому це стосується усіх областей регіону (рис. 2.5).  

Максимальні значення відношення гуртового товарообігу до 

роздрібного товарообігу свідчать про значне переважання обсягу гуртового 

товарообігу над роздрібним у цих районах (Шепетівський, Гусятинський). 

товарообігу у цих районах можна пояснити специфікою виробництва: у 

Гусятинському районі виробляють цукор, спирт, мінеральну воду тощо; у 

Шепетівському – промисловість будматеріалів, також виробництво цукру 

тощо. Гуртова торгівля добре розвинена саме в таких галузях. 

 

Область Кількість 

підприємств 

гуртової 

торгівлі, 

одиниць 

Обсяг 

гуртового 

товарообігу, 

млн. грн. 

Обсяг 

гуртового 

товарообігу в 

розрахунку на 

одне 

підприємство, 

тис. грн. 

Обсяг гуртового товарообігу за 

товарними групами 

Продовольчі 

товари 

Непродовольчі 

товари 

млн. грн. % млн. 

грн. 

% 

Волинська 968 14743,1 15230,4 2932,7 19,9 11810,4 80,1 

Закарпатська 539 11151,6 20689,4 1142,4 10,2 10009,2 89,8 

Івано-

Франківська 

901 10558,7 11718,9 3243,4 30,7 7315,3 69,3 

Львівська 2807 39196,3 13963,8 6521,7 16,6 32674,6 83,4 

Рівненська 529 4307,1 8142,0 1555,3 36,1 2751,8 63,9 

Тернопільська 628 19617,1 31237,4 15906,9 81,1 3710,2 18,9 

Хмельницька 665 6416,0 9648,1 2207,2 34,4 4208,8 65,6 

Чернівецька 294 3061,0 10411,6 1540,8 50,3 1520,2 49,7 

Регіон 7331 109050,9 14875,3 35050,4 32,1 74000,5 67,9 
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Таблиця 2.3 

Роздрібна торгівля у ЗРУ у 2013 році 

Область Кількість 

підприємств 

роздрібної торгівлі 

(крім торгівлі 

автотранспортним

и засобами та 

мотоциклами), 

одиниць 

Обсяг обігу 

роздрібної 

торгівлі, 

млн. грн. 

Обсяг обігу 

роздрібної 

торгівлі на 

1 особу, 

грн. 

Обсяг продажу товарів на 1 

особу, грн. 

Продовольчі 

товари 

Непродовольчі 

товари 

Волинська 220 17937 17237,2 2386 5461 

Закарпатська 272 17187 13688,3 2011 4422 

Івано-

Франківська 

335 22625 16372,4 2101 3353 

Львівська 943 39238 15450,5 3029 4758 

Рівненська 163 16094 13899,3 2098 3660 

Тернопільська 135 13981 13002,0 1852 2841 

Хмельницька 434 19384 14791,3 1750 3959 

Чернівецька 177 12308 13558,1 2003 3804 

Регіон 2679 158754 14879,7 2262 4113 

 

Найбільш розвиненою формою регулярно функціонуючого гуртового 

ринку масових товарів є товарна біржа. У ЗРУ на початку 2014 р. діяли 45 

бірж. Найбільше їх в Івано-Франківській (9), Рівненській (9), Хмельницькій 

(9) і Львівській (8) областях, найменше – у Волинській (2), Чернівецькій (2), 

Закарпатській (3) і Тернопільській (3) областях. Лідерами за обсягами 

пропозицій для продажу на біржах є Львівська, Закарпатська і Рівненська 

області. У структурі пропозицій для продажу на біржах переважає паливо, 

зокрема, нафта, а також сільськогосподарська продукція. У структурі 

пропозицій для продажу сільськогосподарської продукції переважає 

пшениця, кукурудза, живі тварини і продукція тваринництва [69]. До 

торгових посередників відносимо також агроторгові доми (АТД), які 

створюються сільськогосподарськими товаровиробниками для отримання 

максимальних прибутків від реалізації своєї продукції. АТД регулярно 

здійснює торгівлю сільськогосподарською продукцією, формує якісно 
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Рис. 2.4. Гуртовий товарообіг та роздрібна торгівля в ЗРУ 

однорідні, стандартизовані гуртові партії товару для реалізації на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, постачає селу необхідні ресурси тощо. 

У межах ЗРУ агроторгові доми функціонують у Волинській і Рівненській 

областях [48].  
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 Рис. 2.5. Гуртова та роздрібна торгівля у ЗРУ 
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У 2014 році на території ЗРУ функціонували 633 ринки, найбільше – у 

Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Хмельницькій областях 

(рис. 2.5). На Львівщині абсолютним лідером за кількістю ринків є місто 

Львів, загалом в області переважають універсальні ринки. В Івано-

Франківській області також переважають універсальні ринки, лідером за 

кількістю ринків є Івано-Франківськ (в місті відсутні продовольчі ринки), 

багато їх також в Коломиї та Яремчі. На Закарпатті найбільше ринків має 

місто Ужгород (продовольчі ринки в місті відсутні), багато їх також у 

Тячівському і Рахівському районах, загалом в області переважають 

універсальні ринки. На Хмельниччині лідером за кількістю ринків є місто 

Хмельницький, хоча в області переважають універсальні ринки, проте в 

самому Хмельницькому найбільше непродовольчих ринків (найбільш 

відомий Хмельницький речовий ринок). На Тернопільщині найбільше ринків 

зосереджено у Тернополі, загалом в області переважають універсальні ринки. 

У Рівненській області переважають універсальні ринки, найбільше ринків є у 

місті Рівне (продовольчі ринки в місті відсутні). Чернівецька область – єдина 

в регіоні, де переважають непродовольчі ринки і є багато продовольчих, 

зокрема, і в Чернівцях (найбільший – Калинівський ринок). Лідером за 

кількістю ринків на Волині є Луцьк, в області переважають універсальні 

ринки.  

Зазначимо, що відносно незначна кількість в регіоні “чистих” 

продовольчих ринків зумовлює значні цінові коливання на ринку 

сільськогосподарської продукції, призводить до додаткових витрат для 

виробників та споживачів цієї продукції. Це стосується, насамперед, ринків 

плодоовочевої продукції, майже 90% якої вирощується населенням і тільки 

30 % потрапляє на ринок. У межах ЗРУ лише один продовольчий ринок 

відповідає усім необхідним вимогам і є членом Асоціації гуртових ринків 

Центральної та Східної Європи – “Шувар” у Львові. 
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2.2.3. Суб’єкти багатофункціональної логістики 

Суб’єктами багатофункціональної геологістики у ЗРУ виступають 

оператори (провайдери) третього рівня логістики (third party logistics – 3PL) і 

транспортно-логістичні центри (ТЛЦ). До суб’єктів багатофункціональної 

геологістики належать також оператори четвертого (4PL) і п’ятого (5PL) 

рівня логістики, проте прикладів їх діяльності в Україні поки що немає.  

 Логістика третього рівня (3PL) – це зовнішня логістика, що дозволяє 

інтегрувати усі логістичні послуги у єдиний комплекс, який включає також 

такі додаткові послуги, як проміжне зберігання вантажу, так званий “cross 

docking”, проектування та розробку інформаційних систем, 

використовування послуг субпідрядників та інше. 3PL-провайдер повинен 

надавати транспортно-експедиційні послуги та послуги з доданою вартістю, 

зокрема, такі як навантаження та розвантаження, послуги з комплектації 

асортименту, складські послуги, управління вантажопотоками, маркетингові 

та фінансові послуги [104]. Отже, поряд із реалізацією руху матеріального та 

сервісного потоку, 3PL-провайдер пропонує інформаційні та фінансові 

послуги [19, С. 101].  

Логістика четвертого рівня (fourth party logistics – 4PL) – “інтегрована 

логістика”. 4PL-провайдер – це компанія-підрядник або спільне підприємство 

з вантажовласником, яка виступає посередником між виробником і одним і 

більше її партнерами. 4PL-провайдер має високий ступінь залученості в 

бізнес-процеси клієнта; він виступає в якості єдиної сполучної ланки між 

клієнтом (наприклад, виробником) і різними провайдерами логістичних 

послуг, управляє всіма процесами ланцюга поставок клієнта, включаючи 

кур’єрські, експедиторські та складські послуги. Багато 4PL-провайдерів 

надають навіть спеціалізоване програмне забезпечення в якості єдиного 

інтерфейсу для роботи з різними компаніями в ланцюзі постачань клієнта. На 

українському ринку вже присутня компанія, в структуру якої введений 4PL 

оператор – “Метро Кеш енд Керрі” (“Metro MGL Logistik GmbH”). Але в 

Україні цей підрозділ не працює. 
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Логістика п’ятого рівня (fifth party logistics – 5PL) – “інтернет-

логістика” – управління усіма складовими інтегрованого логістичного 

ланцюга за допомогою електронних засобів інформації. 5PL-провайдери, 

крім всіх функцій 4PL-провайдерів, надають також послуги мережевого 

бізнесу. 

Ринок транспортно-логістичних послуг поділяється на три 

спеціалізовані сегменти [101, С. 49]: з міжнародної та внутрішньої експрес-

доставки, з міжнародних і внутрішніх перевезень вантажів, з комплексних 

перевезень приватного та службового майна. Розглянемо 3PL-операторів 

перших двох сегментів ринку транспортно-логістичних послуг, які мають 

представництва у ЗРУ.  

Компанія “DHL Україна”, яка входить до складу групи компаній 

“Deutsche Post DHL”, спеціалізується на доставці вантажів і кореспонденції 

за принципом “від дверей до дверей” по території України (того ж дня, до 

певної години, у визначений день), а також за її межами (до певної години, у 

визначений день). “DHL-Україна” також пропонує послуги: 1) вантажні 

перевезення авіаційним, морським, автомобільним і залізничним 

транспортом, включаючи інтермодальні та мультимодальні перевезення; 

2) зберігання на складі та дистрибуції; 3) митне оформлення і страхування 

вантажу; 4) контрактна логістика (обслуговування логістичного ланцюга на 

стадіях планування, постачання, виробництва, зберігання, доставки, 

повернення); 5) онлайн-відстеження вантажів. Представництва компанії є в 

усіх обласних центрах ЗРУ. На території ЗРУ у сфері експрес-доставки також 

здійснюють свою діяльність такі 3PL-оператори як “UPS” (представництва в 

обласних центрах) і “FedEx” (представництва в обласних центрах, а також в 

містах Дубно і Костопіль).  

Провідний 3PL-провайдер України з міжнародних та внутрішніх 

перевезень вантажів – “УВК Україна” – має представництва в усіх обласних 

центрах України, зокрема, і ЗРУ. Компанія пропонує комплекс логістичних 

послуг: 1) вантажні перевезення за системою “від дверей до дверей”, 
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доставка вантажів у форматі “товарна одиниця”, “ящик”, “палета” по всій 

території України за 24/48 годин; 2) зберігання та складські послуги 

(компанія володіє 8 логістичними комплексами класу “А” та “В” та 27 cross-

dock-терміналами по всій Україні, надає послуги з одночасного зберігання та 

обробки товарів (shared stock), зокрема, і у Львові); 3) міжнародний 

форвардинг (перевезення, у т. ч. мультимодальні, усіх груп товарів – від 

харчових продуктів до промислових товарів і небезпечних вантажів – з 

використанням автомобільного, морського та авіаційного транспорту); 

4) митно-брокерські послуги (митне оформлення вантажів, зберігання товарів 

на митно-ліцензійному складі); 5) додаткові логістичні послуги (маркування, 

перепакування товарів, страхування та ін.). На території ЗРУ міжнародні і 

внутрішні перевезення вантажів також здійснюють такі 3PL-оператори: “ІСТ-

Захід” (представництва в усіх обласних центрах, крім Хмельницького і 

Чернівців), “Kuehne&Nagel” (представництво у Львові), “Raben-Україна” 

(представництва у Львові і Хмельницькому). 

ТЛЦ координує використання різних видів транспорту, виконує 

вантажо-розвантажувальні роботи і перевалювання вантажів, забезпечує 

короткострокове і довгострокове зберігання вантажів, вантажопереробку, 

виконання необхідних митних процедур, інвентаризацію запасів, 

експедирування й переадресацію вантажів, надає повний комплекс сервісних 

і комерційно-ділових послуг, включаючи банківське, інформаційне, 

консалтингове й аналітичне обслуговування, повний комплекс забезпечення 

доставки вантажів клієнту за сучасними технологіями. Основу логістичних 

центрів складають транспортно-складські комплекси (ТСК) в рамках 

транспортних вузлів, вільних економічних зон [73]. Функції логістичних 

центрів такі [19]: 1) координація діяльності транспортних відомств різних 

видів транспорту, транспортних, транспортно-експедиційних фірм, митних 

органів, банків та інших підприємств, організацій і закладів (логістичних 

посередників); 2) збір, аналіз інформаційних даних про 

внутрішньорегіональні, внутрішньодержавні й транзитні вантажопотоки, 
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прогнозування вантажопотоків; 3) збір, аналіз та обмін інформацією між 

учасниками логістичної діяльності; 4) обслуговування користувачів, 

прогнозування попиту; 5) управління запасами, вантажопереробка; 

6) логістичні комунікації; 7) обробка замовлень споживачів; 8) пакування та 

перепакування вантажу; 9) консолідація і деконсолідація матеріального 

потоку; інтермодальні та мультимодальні переміщення потоку; вибір 

оптимального типу перевезення; 10) постачання і реалізація продукції; 

здійснення інформаційно-комп’ютерної підтримки транспортно-логістичного 

сервісу в регіоні, державі; 11) вибір оптимального місця розміщення 

складських потужностей; 12) надання консалтингових, митних, фінансових 

та інших логістичних послуг. Прикладами таких логістичних центрів у 

Європі є “Клайпеда” (Литва), “Любек” (Німеччина), “Турку” (Фінляндія) та 

ін. На території ЗРУ поки що немає ТЛЦ, тому можемо говорити лише про 

окремі транспортно-складські комплекси або міжнародні логістичні 

термінали (МЛТ), які спеціалізуються на логістичному обслуговуванні 

міжнародних вантажопотоків. Залежно від типу перевезень виділяють такі 

функції терміналів [19]: 1) послуги з перевантаження; 2) обслуговування 

вантажних місць (оренда, лізинг, складування, ремонт); 3) обслуговування 

автотранспортних засобів (оренда, лізинг, стоянка, ремонт, мийка); 

4) обслуговування транспортної мережі (початкові й кінцеві операції, 

контроль за рухом, митне обслуговування); 5) послуги, пов’язані з вантажем 

(завантаження, розвантаження, складування). Оскільки через західний 

кордон України проходять 3 міжнародні транспортні коридори, найкращими 

місцями розташування МЛТ є пункти пропуску – Чоп, Мостиська, Ягодин. В 

Україні МЛТ отримали розвиток у вигляді автопортів та інтерпортів. 

Сьогодні на території ЗРУ діють 4 автопорти: ПрАТ “Автопорт-Чоп” (Чоп), 

ТОВ “УІФК – Волинь” (Ягодин), ТОВ “Богдан” (Мостиська), ТОВ 

“Автопорт-Краковець – Глонік” (Краковець). Інженерно-комунікаційна база 

автопортів включає залізничну колію двох стандартів – вузьку (європейську 

– 1435 мм) і широку (країн СНД – 1520 мм), складські приміщення, 
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завантажувально-розвантажувальну техніку, комп’ютерні системи, системи 

мобільного зв’язку [96, С. 279]. Проте діючі залізничні перевантажувальні 

термінали фактично не працюють, як у Ягодині, або мало задіяні, як у 

Мостиська-2 та в Чопі. У районі Чопсько – Батєвсько – Мукачівського 

транспортного вузла здійснюють свою діяльність компанії “Карпати”, 

“Закарпатінтерпорт”, “ПАКОБО”, “Ліски”, які надають комплексні 

логістичні послуги, у т. ч. термінальні. Окрім  традиційного перевантаження 

експортно-імпортних і транзитних вантажів, “Термінал-Карпати” (Чоп) надає 

своїм клієнтам такі послуги: організацію схеми перевезення товарів усіма 

видами транспорту  між країнами Західної Європи, Прибалтики і СНД; 

перевантаження “автомобіль – вагон” або “вагон – автомобіль”; охорону 

товарів на складах тимчасового зберігання; організацію доставки імпортних 

товарів, які пройшли митний огляд, кінцевому отримувачу; перевантаження 

тарно-штучних та сипучих вантажів,  таких як зерно, солод, цемент тощо. 

“Закарпатінтерпорт” (Ужгород) володіє комплексами навантажувально-

розвантажувального обладнання, яке забезпечує можливість переробки 

вантажів, що надходять залізницею з шириною колії 1520 мм і 1435 мм, а 

також тих, що надходять у вантажних автомобілях. “Пакобо” займається 

перевезеннями вантажів залізничним та автомобільним транспортом по 

території країн СНД та Європи, а також надає термінальні послуги на 

власному терміналі на станції Чоп. Компанія “Ліски” має виробничу 

дільницю в місті Чоп. Дільниця включає в себе контейнерний термінал з 

можливістю перевантаження контейнерів з європейських вагонів на вагони 

колії СНД, також на території терміналу діє митно-ліцензійний склад. 

Наявність та перспективи подальшої розбудови прикордонної транспортної 

інфраструктури Закарпатської області має всі об’єктивно необхідні 

передумови для створення ТЛЦ у Чопі на базі ефективно діючих підприємств 

та провідних підприємств країн-операторів вантажних потоків у складі 

Чопсько-Захоньського транспортного вузла. 
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Фактично діючих інтерпортів у ЗРУ немає. Ще на початку 2000-х років 

планувалося створення спеціальної економічної зони “Інтерпорт Ковель”, у 

якій діяли б пом’якшені митні та податкові норми, а географічне 

розташування Ковеля мало б сприяти збільшенню обсягів товарів, які б 

перевозилися залізничним транспортом. Але проект так і не було 

реалізовано. Щоправда, трохи західніше від Ковеля на станції Мацеїв 

створили навантажувальний термінал на коліях європейської ширини 

(1435 км).  

 

2.3. Головні транспортні мережі в регіоні 

2.3.1. Залізнична мережа 

Формування пасажиро- та вантажопотоків залізницями відбувається 

під впливом різних факторів, головними з яких є: довжина і щільність 

залізниць, ширина і кількість колій, електрифікація залізниць, топологічні 

особливості залізничної мережі, природні бар’єри проходження залізниць, 

кількість залізничних пунктів пропуску та ін.  

Протяжність залізничних колій загального користування у межах ЗРУ 

становить 5,24 тис. км (25% від загальноукраїнського показника). Найбільшу 

в регіоні протяжність залізниць має Львівська, а також Хмельницька область, 

найменшу – Чернівецька та Івано-Франківська області. Максимальна 

щільність залізничної мережі в регіоні характерна для Львівської і 

Чернівецької областей, мінімальна – для Рівненської і Волинської [120]. 

Ширина колії в Україні, як і в країнах СНД, становить 1520 мм, тоді як у 

країнах Західної Європи – 1435 мм. У сусідніх з Україною державах 

(Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) також є ділянки з шириною колії 

1520 км, зокрема, 1) ділянка одноколійної залізниці Ужгород – Ганіска 

(поблизу Кошіце в Словаччині) використовується для перевезення залізної 

руди до металургійного комбінату біля Кошіце; пасажирського руху через 

кордон на цій ділянці немає; 2) польська “Металургійна ширококолійна 

магістраль”, яка з’єднує станцію Володимир-Волинський з металургійним 
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комбінатом в місті Славкув; регулярного пасажирського сполучення через 

кордон на цій ділянці немає; 3) ширококолійна вантажна ділянка Загонь – 

Епер’єшке в Угорщині, з’єднана з українською станцією Батьово; 

4) ширококолійна ділянка на території Румунії (станція Сигіт-

Мармароський), що з’єднує українські станції Тересва і Берлебаш; 

пасажирські перевезення на цій ділянці призупинено. В Україні також 

використовуються ділянки залізничних колій європейської ширини, зокрема, 

на ділянках Чоп – Батьово – Мукачеве, Батьово – Королево – Дякове, від 

кордону з Польщею до Ковеля, від кордону з Польщею до Мостиськ, від 

кордону з Польщею до Хирова. На станціях Мостиська І / Мостиська ІІ є 

сучасні термінали перевантаження вагонів з однієї колії на іншу, але зараз 

вони навантажені на 30%. Для пришвидшення темпів інтеграції залізничного 

транспорту України до світової транспортної системи був розроблений 

проект “Євроколія до Львова”, згідно з яким нова колія має пройти від 

польського до румунського кордону через Львів та Чернівці. 

Територією ЗРУ проходять дво-, одно- та вузькоколійні залізниці [61, 

123]. Майже усі ділянки двоколійних залізниць (крім ділянки Ковель – 

Ягодин – державний кордон з Польщею) та деякі ділянки одноколійних 

залізниць регіону є електрифікованими, зокрема, ділянки двоколійних 

залізниць Ківерці – Рівне, Рівне – Здолбунів, Здолбунів – Шепетівка – кордон 

з Житомирською областю, Здолбунів – Львів, Львів – Мостиська – 

державний кордон з Польщею, Львів – Стрий – Батьово – Чоп – державний 

кордон зі Словаччиною, Красне – Тернопіль – Хмельницький – кордон з 

Вінницькою областю, ділянки одноколійних залізниць Ковель – Ківерці, 

Львів – Самбір – Ужгород – державний кордон зі Словаччиною, Ужгород – 

Чоп, Самбір – Дрогобич, Дрогобич – Трускавець, Дрогобич – Стрий – 

Ходорів, Рудне – Брюховичі – Дубляни, Затока – Шкло (рис. 2.6). 

Електрифіковані залізниці в межах ЗРУ утворюють 2 цикли: Львів – Стрий – 

Чоп – Ужгород – Самбір – Львів і Львів – Самбір – Дрогобич – Стрий – 

Львів. У “Програмі електрифікації залізниць України на 2015-2020 роки” 
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наголошено на необхідності електрифікації ділянки Ковель – Ізов – 

державний кордон з Польщею, яка є частиною міжнародного транспортного 

коридору; заплановане підвищення на 30% пропускної спроможності даної 

ділянки. Зауважимо, що у порівнянні з теплотягою перевезення на 

електроенергії є удвічі дешевшими. Електрифікація сприяє підвищенню 

швидкості руху поїздів та пропускної здатності залізниць. Тому відсутність 

електрифікованих залізниць на території Івано-Франківської та Чернівецької 

областей є стримуючим фактором здійснення транспортно-логістичної 

діяльності не лише в цих областях, а й в регіоні загалом. 

Територією регіону щоденно курсують швидкісні електропоїзди 

“Інтерсіті” та “Інтерсіті+” за такими напрямками: Дарниця, Київ – 

Трускавець; Трускавець – Київ, Дарниця; Дарниця, Київ – Львів; Львів – 

Київ, Дарниця; Дарниця, Київ – Тернопіль; Тернопіль – Київ, Дарниця; за 

вказівкою курсує електропотяг за напрямками Львів – Київ і Київ – Львів. 

Порівняно зі звичайною маршрутною швидкістю українських поїздів – 

57 км/год., електропоїзди рухаються вдвічі швидше і їх маршрутна швидкість 

становить понад 110 км/год.  

Вузькоколійні залізниці проходять у Рівненській (ділянка Антонівка – 

Зарічне) і Закарпатській (ділянки Берегове – Хмільник, Хмільник – Іршава – 

Кушниця, Виноградів – Хмільник) областях. Зазначимо, що вузькоколійки 

будувалися для торфо- та лісовивезення. У свій час проф. О. Шаблій піднімав 

питання заміни вузькоколійних залізниць автомобільними шляхами з 

твердим покриттям [126]. 

Складною перешкодою проходження залізниць у межах ЗРУ є Карпати. 

Найважча ділянка знаходиться між станціями Лавочне і Воловець, де поїзди 

піднімаються до найвищої точки шляху. З метою прокладення залізниці 

через цю місцевість на межі Львівської і Закарпатської областей був 

побудований одноколійний Бескидський тунель (рис. 2.6). Не лише для 

регіону, а й для України загалом Бескидський тунель має стратегічне 
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Рис. 2.6. Залізнична мережа ЗРУ 

значення, оскільки через нього перевозиться половина транзитних вантажів у 

напрямку Західної і Центральної Європи. Зараз він є єдиною одноколійною 

ділянкою 5-го Пан’європейського транспортного коридору, який проходить 

територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України. Бескидський 
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тунель вже давно вичерпав свій експлуатаційний ресурс, тому потяги через 

нього проходять на невеликій швидкості. Зараз вже прокладений новий 

двоколійний тунель паралельно старому одноколійному на відстані 30 м від 

нього. Новий Бескидський тунель дозволить підвищити пропускну 

спроможність ділянки залізниці. 

У межах ЗРУ діє 18 залізничних пунктів пропуску через державний 

кордон (рис. 2.6), з них 14 пунктів пропуску (Удрицьк, Заболоття, Ягодин, 

Володимир-Волинський, Мостиська, Чоп (Дружба), Чоп (Страж), Дякове, 

Тересва, Ділове, Вадул-Сірет, Мамалига, Кельменці, Сокиряни) є 

пасажирсько-вантажними, 3 пункти пропуску (Рава-Руська, Павлове, 

Соловка) є вантажними і 1 пункт пропуску (Хирів) є пасажирським. На 

кордоні з Білоруссю знаходяться 2 пункти пропуску (Удрицьк, Заболоття), на 

кордоні з Польщею – 5 пунктів пропуску (Ягодин, Володимир-Волинський, 

Рава-Руська (вантажний), Мостиська, Хирів), на кордоні зі Словаччиною – 2 

пункти пропуску (Павлове, Чоп (Страж)), на кордоні з Угорщиною – 2 

пункти пропуску (Чоп (Дружба), Соловка), на кордоні з Румунією – 5 пунктів 

пропуску (Дякове, Тересва, Ділове, Вадул-Сірет, Мамалига), на кордоні з 

Молдовою – 2 пункти пропуску (Кельменці, Сокиряни). На сході ЗРУ межує 

з Вінницькою і Житомирською областями. Залізниці ЗРУ продовжуються у 

напрямках Жмеринки, Калинівки, Козятина, Коростеня і далі на Київ, через 

Новоград-Волинський і Коростень – на територію Білорусі. 

Топологічний аналіз залізничної мережі ЗРУ дозволяє зробити важливі, 

з точки зору транспортної геологістики, висновки. Граф залізничної мережі 

ЗРУ включає 168 вершин (вузлових і невузлових станцій) і 185 ребер 

(рис. 2.7). Є 17 циклів: 1) Ковель – Рожище – Ківерці – Луцьк – Горохів – 

Радехів – Кам’янка-Бузька – Сапіжанка – Червоноград – Сокаль – Іваничі – 

Володимир-Волинський – Турійськ – Ковель; 2) Ковель – Рожище – Ківерці – 

Рівне – Костопіль – Сарни – Кузнецовськ – Маневичі – Ковель; 3) Львів – 

Красне – Броди – Радивилів – Дубно – Здолбунів – Рівне – Ківерці – Луцьк – 

Горохів – Радехів – Кам’янка-Бузька – Сапіжанка – Львів; 4) Львів – 
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Сапіжанка – Червоноград – Рава-Руська – Жовква – Львів; 5) Львів – 

Пустомити – Миколаїв – Стрий – Жидачів – Ходорів – Львів; 6) Львів – 

Пустомити – Миколаїв – Стрий – Дрогобич – Самбір – Львів; 7) Львів – 

Красне – Золочів – Зборів – Тернопіль – Козова – Рогатин – Ходорів – Львів; 

8) Тернопіль – Теребовля – Копичинці – Городок – Ярмолинці – 

Хмельницький – Волочиськ – Підволочиськ – Тернопіль; 9) Тернопіль – 

Теребовля – Копичинці – Чортків – Заліщики – Стефанешти – Городенка – 

Коломия – Івано-Франківськ – Галич – Бурштин – Ходорів – Рогатин – 

Козова – Тернопіль; 10) Стрий – Жидачів – Ходорів – Бурштин – Галич – 

Івано-Франківськ – Калуш – Рожнятів – Долина – Болехів – Моршин – 

Стрий; 11) Стрий – Сколе – Воловець – Свалява – Мукачеве – Батьово – Чоп 

– Ужгород – Перечин – Великий Березний – Турка – Самбір – Дрогобич – 

Стрий; 12) Івано-Франківськ – Коломия – Делятин – Надвірна – Івано-

Франківськ; 13) Красне – Золочів – Зборів – Тернопіль – Збараж – Ланівці – 

Білогір’я – Ізяслав – Шепетівка – Славута – Острог – Здолбунів – Дубно – 

Радивилів – Броди – Красне; 14) Шепетівка – Старокостянтинів – Красилів – 

Хмельницький – Волочиськ – Підволочиськ – Тернопіль – Збараж – Ланівці – 

Білогір’я – Ізяслав – Шепетівка; 15) Коломия – Городенка – Стефанешти –

Веренчанка – Лужани – Снятин – Коломия; 16) Берегове – Виноградів – 

Хмільник – Берегове; 17) Чернівці – Новоселиця – Кельменці – Кам’янець-

Подільський – Дунаївці – Ярмолинці – Городок – Копичинці – Вигнанка – 

Чортків – Біла-Чортківська – Заліщики – Стефанешти – Веренчанка – Лужани 

– Чернівці. До речі, історично перший цикл графа залізниць на території ЗРУ 

утворився після того, як Львів з’єднався зі Стриєм (1871 р.), а Стрий – з 

Івано-Франківськом (1875 р.), до цього вже існувала залізниця Львів –

Ходорів – Івано-Франківськ – Коломия [24]. 
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Рис. 2.7. Граф залізничної мережі Західного регіону України 

Міри зв’язаності графа залізничної мережі ЗРУ є низькими: α=0,05, 

β = 1,1, φ = 0,37. Низька зв’язаність графа може бути перешкодою здійснення 

ефективної транспортно-логістичної діяльності в регіоні. Міра форми графа є 

досить високою і становить π=9,2. Це свідчить про компактність 

досліджуваної залізничної мережі регіону. Більшість вузлів графа мають 

невеликі степені (рис. 2.8). Вузол зі ступенем 7 – Львів, степінь 6 має Ковель, 

степінь 5 характерний для Тернополя, Стрия і Шепетівки, степінь 4 мають 
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вузли Івано-Франківськ, Хмельницький, Сарни, Самбір, Дрогобич, Коломия, 

Глибока-Буковинська, Ходорів, Рава-Руська, Чоп, степінь 3 притаманний 

вузлам Рівне, Чернівці, Ужгород, Здолбунів, Старокостянтинів І, Ярмолинці, 

Червоноград, Ларга, Берегове, Виноградів-Закарпатський, Долина, Хирів, 

Красне, Ківерці та ін. Зазначимо, що вузли графа зі степенем 3 і більше є 

залізничними вузлами. Усі інші вузли графа мають степінь 2, а також 1 

(тупикові станції). З-поміж міст-обласних центрів лише Луцьк має степінь 2, 

таким чином, не будучи вузловою залізничною станцією.  

Найбільшою залізничною вузловою станцією ЗРУ є Львів. Вузлові 

залізничні станції регіонального значення – Тернопіль, Хмельницький, Рівне, 

Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Стрий, Ковель, Шепетівка, Чоп, 

Красне (рис. 2.8). Загалом, у ЗРУ є 60 залізничних вузлових станцій і 

835 залізничних невузлових станцій. Найбільшими залізничними 

невузловими станціями регіону є Луцьк і Мукачеве. У Волинській області 

залізничними вузловими станціями обласного значення є Ківерці і 

Володимир-Волинський, залізничні невузлові станції районного значення 

знаходяться у містах Горохів, Іваничі, Камінь-Каширський (тупикова 

станція), Любомль, Маневичі, Рожище, Стара Вижівка, Турійськ. На 

Закарпатті є одна залізнична вузлова станція обласного значення – Батьово, в 

містах Берегове і Виноградів є залізничні вузлові станції районного значення, 

районні залізничні невузлові станції є в містах Великий Березний, Воловець, 

Іршава (на тупиковій залізниці), Перечин, Рахів, Свалява, Тячів, Хуст. На 

Івано-Франківщині залізничною вузловою станцією обласного значення є 

Коломия, районного – Долина, районні залізничні невузлові станції – 

Болехів, Бурштин, Галич, Городенка-Місто, Калуш, Надвірна, Рогатин, 

Рожнятів, Снятин, Яремче. У Львівській області залізничними вузловими 

станціями обласного значення є Дрогобич, Самбір, Ходорів, обласна 

невузлова станція Трускавець, залізничні невузлові станції районного 

значення – Борислав (тупикова станція), Броди, Городок, Жовква, Жидачів, 
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Рис. 2.8. Розподіл вузлів графа Західного регіону України за степенем 

Золочів, Кам’янка-Бузька, Миколаїв, Моршин, Мостиська, Пустомити, 

Радехів, Сколе, Сокаль, Старий Самбір, Турка. На Рівненщині залізничною 

вузловою станцією районного значення є Сарни, залізничними невузловими 

станціями районного значення є Володимирець (на тупиковій залізниці), 

Дубно, Дубровиця, Зарічне (тупикова станція), Костопіль, Кузнецовськ, 

Острог, Радивилів, Рокитне. У Тернопільській області районні залізничні 

невузлові станції розташовані в містах Бережани (тупикова станція), Борщів 

(на тупиковій залізниці), Бучач (тупикова станція), Гусятин (тупикова 

станція), Заліщики, Збараж, Зборів, Козова, Кременець (тупикова станція), 

Ланівці, Підволочиськ, Теребовля, Чортків. У Хмельницькій області є 

обласна невузлова станція – Кам’янець-Подільський, районними вузловими 

залізничними вузлами є Старокостянтинів і Ярмолинці, районні невузлові 

залізничні станції знаходяться у містах Білогір’я, Волочиськ, Деражня, 

Городок (станція Вікторія), Ізяслав, Красилів, Полонне, Славута. У 

Чернівецькій області районною залізничною вузловою станцією є Глибока-

Буковинська, районні залізничні невузлові станції знаходяться в містах 

Вижниця (тупикова станція), Заставна (на тупиковій залізниці), Кельменці, 

Кіцмань, Новоселиця, Сокиряни, Сторожинець (на тупиковій залізниці).  
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2.3.2. Автотранспортна мережа 

Щільність автомобільних шляхів загального користування, їхній 

технічний стан істотно впливають на швидкість перевезень, якість 

перевезеної продукції, можливість обслуговування міжнародних перевезень. 

Мережа автомобільних шляхів загального користування в ЗРУ 

становить 42308,2 км, 98,2% із яких мають тверде покриття. Найбільшу в 

регіоні довжину автошляхів загального користування мають Львівська і 

Хмельницька області, найменшу – Чернівецька і Закарпатська області. На 

100% забезпечені автошляхами з твердим покриттям Івано-Франківська і 

Чернівецька області. Дещо нижчий цей показник у Закарпатській (99,7%), 

Тернопільській (99,5%), Хмельницькій (99,3%), Рівненській (98,6%), 

Львівській (97,9%) областях. Найменша частка автомобільних шляхів з 

твердим покриттям у Волинській області – 92,9% [120]. 

Середня щільність автомобільних доріг загального користування у ЗРУ 

становить 322 км/тис. км
2
. Максимальні значення щільності автомобільних 

доріг загального користування характерні для Львівської, Тернопільської, 

Чернівецької, мінімальні – для Рівненської і Закарпатської областей 

(рис. 2.9). Середня щільність автомобільних доріг з твердим покриттям для 

ЗРУ становить 317 км/тис.км
2
. Як і у випадку з автомобільними дорогами 

загального користування, максимальні значення щільності автомобільних 

доріг з твердим покриттям характерні для Львівської (376 км/тис.км
2
), 

Тернопільської (359 км/тис.км
2
), Чернівецької (358 км/тис.км

2
), мінімальні – 

для Рівненської (253 км/тис.км
2
) і Закарпатської (261 тис.км

2
) областей [120]. 

Максимальні значення коефіцієнта Енгеля для автодоріг загального 

користування в регіоні мають області – Волинська (0,043), Хмельницька 

(0,043) і Тернопільська (0,041). Мінімальні значення характерні для 

Закарпатської (0,026) та Івано-Франківської (0,030) областей. У ЗРУ 13,7%  
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Рис. 2.9. Автотранспортна мережа ЗРУ 

становлять автомобільні шляхи державного значення, 86,3% – автодороги 

місцевого значення. Співвідношення міжнародних, національних, 

регіональних і територіальних автомобільних доріг у регіоні таке: 
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міжнародні – 16%, національні – 13%, регіональні – 16%, територіальні – 

55%.Максимальна довжина міжнародних автомобільних доріг характерна 

для Львівської області, національних – для Івано-Франківської і Львівської 

областей, регіональних – для Хмельницької та Івано-Франківської областей, 

територіальних – для Хмельницької, Волинської і Львівської областей. 

Автомобільні шляхи I та II категорій, технічні параметри яких найбільше 

відповідають сучасним європейським і світовим вимогам (Додаток Б), 

становлять у ЗРУ всього 3987,7 км, тобто 9,6% від загальної довжини 

автодоріг. Найвищий показник таких шляхів серед областей регіону має 

Львівська область – 26% від загальної довжини таких доріг у регіоні 

(рис. 2.9). Найменший показник забезпечення шляхами I та II категорій в 

Чернівецькій області – 6% від довжини цих доріг у регіоні. Майже у всіх 

областях ЗРУ переважають автомобільні дороги IV категорії, у Закарпатській 

та Чернівецькій областях переважають автомобільні дороги V категорії.  

Зауважимо, що між категоріями доріг технічної класифікації та типами 

автомобільних доріг загального користування існує наступний зв’язок: I а – 

міжнародні; I б – національні; II – регіональні; III – територіальні; IV – 

обласні; V – районні [21]. 

У структурі автомобільних доріг з твердим покриттям за довжиною в 

регіоні переважають чорні шосе – 40%, частка білих щебеневих, гравійних 

доріг становить 28%, асфальтобетонних – 25%, бруківки – 7%, частка 

цементобетонних доріг є дуже низькою [120].  

Для характеристики автотранспортного мікроположення міських 

поселень ЗРУ розглядаємо ці поселення як вузли графа автотранспортної 

мережі. Оскільки існує поділ автошляхів на види, кожен з яких 

характеризується певними логістичними можливостями, доцільно розглядати 

степені міських поселень відносно цих видів автошляхів (табл. 2.4). 

Максимальні значення середнього степеня міських поселень відносно 

міжнародних доріг характерні для Чернівецької, Волинської і Рівненської 

областей, мінімальні – для Закарпатської, Івано-Франківської і Хмельницької 
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областей. Найбільші значення середнього степеня відносно національних 

доріг характерні для Івано-Франківської і Львівської областей, найменші – 

для Рівненської і Тернопільської областей. Максимальні значення середнього 

степеня поселень відносно регіональних автодоріг виявлені для Івано-

Франківської і Хмельницької областей, мінімальні – для Закарпатської і 

Львівської областей. Найбільші значення середнього степеня міських 

поселень відносно територіальних доріг характерні для Хмельницької, 

Волинської і Львівської областей, найменші – для Івано-Франківської і 

Закарпатської областей. Міські поселення з максимальними абсолютними 

степенями відносно міжнародних і національних автодоріг мають найкращі 

можливості для набуття ними статусу транспортно-логістичних центрів. У 

ЗРУ найперспективнішим транспортно-логістичним центром є місто Львів 

(степінь відносно міжнародних автодоріг – 5, відносно національних – 4). У 

Волинській області найкращі можливості для здійснення транспортно-

логістичних послуг має місто Ковель (степінь відносно міжнародних 

автодоріг становить 4), хороші можливості має також місто Луцьк (степінь 

відносно міжнародних автодоріг – 2, відносно національних – 3). У межах 

Закарпатської області місто Ужгород має перспективи розвитку транспортно-

логістичної діяльності, оскільки його степінь відносно міжнародних 

автодоріг – 3, відносно національних – 1. В Івано-Франківській області місто 

Івано-Франківськ має степінь відносно національних автодоріг – 5, місто 

Рогатин має степінь відносно міжнародних автодоріг – 2, відносно 

національних – 2. Крім Львова, у Львівській області хороші можливості 

здійснення транспортно-логістичної діяльності має місто Стрий (степінь 

відносно міжнародних автодоріг – 2, відносно національних – 1). У межах 

Рівненської області місто Дубно має степінь відносно міжнародних автодоріг 

– 4, місто Рівне має степінь відносно міжнародних автодоріг – 2, відносно 

національних – 1. У Тернопільській області максимальний степінь відносно 

міжнародних (4) і національних (1) автошляхів характерний для міста 

Тернополя. У Хмельницькій області транспортно-логістичними 
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можливостями виділяється місто Хмельницький (степінь відносно 

міжнародних автодоріг – 2, відносно національних – 2). У межах 

Таблиця 2.4 

Мікротопологічна характеристика графа автотранспортної мережі 

ЗРУ 

Область 

 Степінь міських поселень області відносно автодоріг 

міжнародних національних регіональних територіальних 
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Волинська 2,40 4 2,00 3 1,70 2 2,17 4 

Закарпатська 2,00 3 1,83 2 1,50 2 1,78 3 

Івано-Франківська 2,00 2 2,29 5 2,00 4 1,71 3 

Львівська 2,14 5 2,07 4 1,60 2 2,02 4 

Рівненська 2,22 4 1,50 2 1,86 3 1,86 4 

Тернопільська 2,13 4 1,60 2 1,80 2 1,95 4 

Хмельницька 2,00 2 2,00 2 1,93 3 2,57 4 

Чернівецька 2,50 3 2,00 2 1,75 2 1,83 2 

 

Чернівецької області транспортно-логістичний центр доцільно створювати у 

місті Чернівцях (степінь відносно міжнародних автошляхів – 3). 

У межах мікротопологічного аналізу ми вивчили зв’язок між 

мікроположенням поселень та їхньою людністю, що дає змогу робити 

апроксимації щодо працересурсного потенціалу, а також обсягу споживчого 

ринку, як кінцевої ланки логістичного ланцюга. На основі оцінки зв’язку між 

степенями поселень як автотранспортних вузлів мережі і людністю цих 

поселень, всі міські поселення регіону можна поділити на три групи. 

Перша група, це поселення, в яких фактична чисельність населення 

менша від очікуваної регресійної, тобто людність відстає від 

автотранспортного мікроположення. Такі поселення мають потенціал для 

зростання людності. 

Друга група, це поселення, в яких фактична чисельність населення 

приблизно відповідає очікуваному регресійному. 

Третя група, це поселення, в яких фактична чисельність населення 

більша від очікуваної регресійної, тобто автотранспортне мікроположення 
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відстає від фактичної людності. Для таких поселень потрібно покращувати  

показники мікроположення, тобто розвивати мережу навколишніх 

автомобільних доріг. 

Поселення, у яких людність відстає від автотранспортного 

мікроположення, це всі обласні центри Західного регіону України, а також 

Кам’янець-Подільський. 

Поселення, у яких автотранспортне мікроположення помітно відстає 

від людності, це переважно селища міського типу: Нові Стрілища, Стара 

Сіль, Бориня Львівської області, Війтівці, Чорний Острів, Закупне 

Хмельницької області, Жденієве Закарпатської області, Сенкевичівка 

Волинської області. Серед міст виділяється Угнів Львівської області. 

Поселення, у яких людність відстає від автотранспортного 

мікроположення, мають можливості створення розподільчих центрів у 

логістичних ланцюгах. Хороше автотранспортне мікроположення сприяє 

задоволенню маркетингового попиту з мінімальними витратами. Поселення, 

у яких автотранспортне мікроположення помітно відстає від людності, мають 

незначні можливості у формуванні каналів розподілу, оскільки з таких 

поселень, найімовірніше, відбуватиметься відтік населення у населені пункти 

з хорошими можливостями задоволення логістичного попиту [29]. 

Низькі значення показників міри зв’язаності графа автотранспортної 

мережі ЗРУ  свідчать про перешкоди розвитку транспортно-логістичної 

діяльності в регіоні, адже чим менша зв’язаність графа автотранспортної 

мережі, тим менше можливостей оптимізації каналів розподілу продукції 

[88]. 

Ми оцінили транспортно-географічне положення головних 

автотранспортних вузлів ЗРУ на головних автомобільних магістралях 

(відносно всіх головних автотранспортних вузлів України). Для цього ми 

використали відомий алгоритм оцінки розташування об’єктів на головних 

магістралях. Ребрами графа транспортної мережі є головні автомобільні 

магістралі, вузлами графа – головні автотранспортні вузли України. 
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Побудувавши матрицю інциденції і обчисливши на її основі матрицю частот 

та матрицю похідних, отримуємо для кожного автотранспортного вузла 

числове значення, яке є мірою його розташування на головних 

автомагістралях. Максимальне значення міри розташування характерне для 

міста Львова (Додаток В), тобто Львів має дуже добре автотранспортно-

географічне положення. “Хороше” положення на головних автомагістралях 

має місто Тернопіль. Більшість автотранспортних вузлів Західного регіону 

України мають середню оцінку розташування на головних магістралях. Це, 

зокрема, міста Луцьк, Дубно, Івано-Франківськ, Рогатин, Хмельницький, 

Стрий, Чернівці, Ковель, Ужгород, Рівне. Дане дослідження показало, що 

місто Дубно має краще автотранспортно-географічне положення, ніж місто 

Рівне. “Погане” положення на головних автомагістралях має місто Мукачеве 

[87]. 

Важливим чинником здійснення логістичної діяльності є показник 

кривизни автотранспортного простору ЗРУ. Для числової оцінки кривизни 

автотранспортного простору ЗРУ використовуємо коефіцієнт кривизни. На 

його величину впливає низка чинників. Серед них виділяємо рельєф 

місцевості, розташування лісових масивів та природоохоронних об’єктів, 

економіко-географічне положення, історико-географічний чинник, наявна 

гідромережа тощо. 

Враховуючи, що досліджуваний регіон включає гірські області, 

найістотніший вплив на кривизну автотранспортного простору тут має 

рельєф місцевості. Розвиток транспортної мережі на території зі складним 

рельєфом відстає від рівнинних територій. Крім того, слід враховувати 

перепад висот в горах, що помітно збільшує довжину навіть прямих у плані 

доріг. З цих причин в гірських територіях кривизна автотранспортного 

простору зростає. 

Суцільні лісові масиви, де спостерігається підвищене розчленування 

рельєфу, є природними ареальними бар’єрами розвитку транспортних мереж. 

Прокладання автошляхів через такі лісові масиви часто є економічно 



85 

недоцільним. Інколи лісові масиви просторово поєднані з розташуванням 

природоохоронних і заповідних об’єктів, де будівництво доріг заборонене. 

Вплив економіко-географічного положення, зокрема, виявляється у 

прикордонному розташуванні території та проходженні тут міжнародних 

транспортних коридорів. 

Під історико-географічним чинником розуміємо екістичні передумови 

формування транспортних мереж, створення системи розселення, 

підвищення ролі центрального поселення, магістральне шляхобудівницво. 

Наявна гідромережа також має вплив на кривизну. Адже чим більшою 

є річка, тим значніший транспортно-бар’єрний ефект вона створює. 

Необхідність будівництва мостів, укріпних споруд, боротьба із заболоченням 

території в долинах рік – це фактори, які стримують прокладання доріг. 

Для картографічного вивчення кривизни простору накриємо територію 

досліджуваного регіону спеціально підібраною тріангуляційною сіткою, у 

якій вершинами тріангуляції є поселення, що є автотранспортними вузлами 

або перетини доріг [25, 26, 88, 139].  

Для кількісної оцінки кривизни автотранспортного простору Західного 

регіону України ми побудували тріангуляційну мережу, що включає 

392 трикутники, 227 вузлів і 618 ребер (Додаток Г). У кожному трикутнику 

визначалися фактичний та геодезичний периметри і обчислювався коефіцієнт 

кривизни.  

Максимальні значення кривизни спостерігаємо у високогірних районах 

– масив Горгани, Чорногора, хребет Свидовець, гори Гриняви. Найвищий 

коефіцієнт кривизни (понад 180%) зафіксований на малоосвоєній території 

між Національним природним парком “Синевир” та Природним 

заповідником “Горгани”. Тут автомобільні дороги взагалі відсутні. Території 

об’єктів природно-заповідного фонду мають підвищену кривизну 

автотранспортного простору. Високий коефіцієнт кривизни (понад 60%) 

спостерігається в межах Карпатського національного природного парку та 

прилеглих територіях, а також в межах Національного парку “Подільські 



86 

Товтри”. Кривизна також підвищується на території гірського масиву 

Полонина Боржава (Закарпатська область) та в гірській прикордонній частині  

Турківського і Старосамбірського районів Львівщини. 

Найменше значення кривизни спостерігаємо у більшій частині 

Львівської області, де загалом добре розвинена мережа автодоріг, а також 

вздовж Передкарпатського передового прогину. Тут розвиток комунікацій 

пов’язаний з історико-географічними передумовами, які спричинені 

особливостями рельєфу, порівняно сприятливого для розвитку мережі 

поселень і, відповідно, доріг. Низькі значення кривизни автотранспортного 

простору характерні також для більшої частини Волинської області. 

Середні значення кривизни (30–60%) спостерігаємо вздовж масиву 

Східних Бескид у Львівській області, на Закарпатті – в околицях Ужанського 

національного природного парку. Кривизна підвищується на сході Івано-

Франківської, півночі та північному сході Чернівецької областей вздовж 

потужної річки Дністер. Далі на північ ця смуга зростання кривизни 

автотранспортного простору продовжується у східній частині Львівській 

області в межах низькогірних масивів – Опілля, Гологори і Вороняки. 

Середні значення кривизни характерні також для північної частини 

Рівненської області, яка є дуже заболоченою і лісистою, для північно-

західної частини Волинської області в межах Шацького національного парку. 

Нижчим за середній коефіцієнтом кривизни характеризується територія 

в околі міжнародного транспортного коридору №5 на південь від м. Стрий, 

де, незважаючи на складний рельєф, є розгалужена система доріг для 

сполучення з головною магістраллю. 

Також низькі показники кривизни простору в деяких частинах 

Закарпатської області: на південь від транспортного вузла – м. Мукачеве та 

на сході Хустського і півдні Тячівського районів вздовж національної 

автомобільної дороги з великою кількістю відгалужень. 

Підвищене значення коефіцієнта кривизни на Львівщині спостерігаємо 

на території Яворівського національного природного парку та Природного 
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заповідника “Розточчя”, в гористій малосвоєній місцевості між 

Перемишлянами і Новими Стрілищами. 

Території з високим значенням кривизни автотранспортного простору є 

менш перспективними щодо створення тут транспортно-логістичних або 

розподільчих центрів, ніж території з низьким значенням даного показника. 

На територіях з високою кривизною автотранспортного простору важче 

встановити господарські зв’язки за поставками готової продукції і вибрати 

канали товарного руху. Також складно проектувати канали розподілу готової 

продукції і їх оптимізувати. 

 

2.3.3. Авіатранспортна мережа 

У порівнянні з іншими видами транспорту, авіаційний (повітряний) 

транспорт має ряд переваг і недоліків, які визначають його використання в 

логістичній системі [19, 75, 101]. Переваги авіаційного транспорту: найвища 

швидкість доставки; висока надійність; найкраще збереження вантажу; 

прямолінійність маршруту між пунктами зльоту і посадки; можливість 

організації сполучення за короткий час і з невеликими витратами; висока 

маневреність і взаємозамінність літако-моторного парку; велика відстань 

польоту без посадок; допомагає організаціям вести бізнес у режимі “точно в 

термін”. Недоліки авіаційного транспорту: висока собівартість перевезень, 

особливо вантажів; висока капіталомісткість, матеріало- і енергоємність 

перевезень; залежність руху літаків від погодних умов; збереження вантажів 

в аеропортах є дорогим. 

Головною формою просторово-територіального зосередження 

авіаційного транспорту є регіональна авіатранспортна система (РАТС). РАТС 

також є однією з найскладніших інтегральних форм територіальної 

організації авіатранспортної системи [36].  

Авіатранспортна система (АТС), що є підсистемою територіальної 

транспортної системи (ТТС), являє собою поєднання на цілісній території 

шляхів сполучення (авіаліній) і технічних засобів авіатранспорту для 
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здійснення транспортних зв’язків [7, С. 4]. Згідно дещо іншого підходу, 

авіатранспортна система – це взаємозв’язана (у виробничо-технологічному та 

організаційно-управлінському розумінні) територіальна сукупність 

авіаційних транспортних виробничих підприємств (аеропортів, аеродромів, 

злітно-посадкових майданчиків, обслуговуючих, ремонтно-сервісних 

підприємств) в межах національної території [36].  

Основним завданням діяльності АТС є забезпечення потреб громадян і 

економіки у сфері надання послуг із здійснення повітряних перевезень і 

виконання авіаційних робіт.  

До підсистем АТС належать аеропорти, авіакомпанії, повітряні судна, 

підприємства з організації повітряного руху, організації технічного 

обслуговування й ремонту повітряних суден, центри підготовки персоналу, 

науково-дослідницькі організації, навчальні заклади. Незважаючи на те, що 

кожна із підсистем є відносно самостійною, виконує тільки їй притаманні 

специфічні функції, тим не менше, всі вони взаємодіють як між собою, так і з 

іншими системами зовнішнього середовища АТС [58]. 

Інфраструктура авіатранспорту складається з лінійних елементів – 

авіаліній (авіашляхи) та точкових – аеропорти, склади, термінали [82, С.116]. 

Регіональна авіатранспортна система уявляється як взаємозв’язана 

(у виробничо-технологічному та управлінсько-організаційному розумінні) 

сукупність аеропортів та аеродромів (разом із супутніми об’єктами) та 

авіаліній в межах цілісної в природно-господарському розумінні території 

(регіону, суспільно-географічного району) [7, С.4].  

Встановлено, що в основі функціонування РАТС лежить 

“авіатранспортний процес”, під яким слід розуміти транспортно-географічні 

відношення, які здійснюються безпосередньо авіаційним транспортом 

(просторово-територіальні переміщення пасажирів або вантажів) або за 

опосередкованої його участі (авіатранспортна доступність, транспортна 

забезпеченість території, суспільно-географічна диференціація). 

Авіатранспортно-географічний процес як складова частина (підпроцес) 
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транспортно-географічного процесу та в більш широкому розумінні – 

суспільно-географічного процесу доцільно розуміти як сукупність дій, 

операцій, елементів та відношень, що забезпечують просторово-

територіальні зв’язки безпосередньо в авіатранспортній системі, а загалом – в 

суспільно-географічній системі. Саме завдяки цьому процесу виникають 

суттєві системо утворюючі зв’язки, які забезпечують цілісність та стійкість 

системи [7, С. 7]. 

Розглянемо деякі важливі поняття, що пов’язані з поняттям 

авіатранспортної системи [19, С. 87]. 

Повітряні шляхи – це лінії, за якими на основі відповідних 

нормативних документів та дозволів виконуються перевезення пасажирів і 

вантажів. 

Мережа повітряних ліній – це сукупність повітряних авіаліній 

конкретної авіакомпанії, авіатранспортного комплексу будь-якої країни. 

Найважливішими категоріями, що відображають територіальну 

організацію авіатранспортної системи Західного регіону України, є: 

авіатранспортний центр, радіус реалізації авіапослуг, ієрархічний рівень 

авіатранспортного центру, макрорегіональні, мезорегіональні та локальні 

авіатранспортні системи [7, С. 5].  

Авіатранспортний центр (територіальне ядро) – це населений пункт, що 

обслуговує територію більшу, ніж займає сам. Роль ядер авіаобслуговування 

виконують населені пункти певної людності та відповідної функціональної 

значимості, в яких функціонують аеропорти (аеродроми).  

Радіус реалізації авіапослуг (радіус зони авіаобслуговування певного 

авіатранспортного центру) характеризує розмір території, на яку 

поширюється вплив певного центру. Він залежить від величини економічно 

та соціально обґрунтованої відстані, яку згоден подолати споживач для 

одержання авіапослуг.  

Ієрархічні рівні авіатранспортних центрів та відповідних 

авіатранспортних систем утворюються авіатранспортними пунктами, 
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локальними центрами, мезорегіональними центрами, макрорегіональними 

центрами, авіатранспортними вузлами. Дані рівні доцільно розуміти так [7, 

С.6]: 

− І рівень – макрорегіональні авіатранспортні системи, які формуються 

на основі потужних багатофункціональних авіатранспортних вузлів – міст, 

що являють собою ядра зосередження життєдіяльності відповідних регіонів. 

Такі авіатранспортні вузли започатковують формування аеротрополісів – 

територіально концентрованого взаємообумовленого розміщення 

різноманітних підприємств, безпосередньо пов’язаних з діяльністю 

аеропорту (виробничі, логістичні, готельні, торговельні тощо). Багато таких 

аеропортів виконують функції “хабів” – вузлових транзитних майданчиків.  

До макрорегіональних авіатранспортних центрів Західного регіону 

України належить міжнародний аеропорт “Львів” – найбільший у Західній 

Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею. Аеропорт 

розташований за 6 км від центру Львова на південний захід. Відкритий у 

1929 році на заміну старому львівському аеропорту на Левандівці. Форма 

власності аеропорту – державна (Додаток Ґ). Новий термінал А аеропорту 

має пропускну здатність 2000 пас. / год. Довжина злітно-посадкової смуги – 

3305 м. Аеропорт може здійснювати до 20 літако-вильотів за годину 

Авіакомпанії, які обслуговують пасажирів аеропорту, а також пункти 

призначення: “Air France” (Київ), “Austrian Airlines” (Відень), “AIR ONIX” 

(Тіват, Бургас), “Aviatrans-K” (Геракліон, Тіват, Мюнхен), “Air Arabia” 

(Дубай), “Авіалінії Харкова” (Харків), “EllinAir” (Салоніки), “El Al Israel 

Airlines” (Тель-Авів), “Astra Airlines” (Салоніки), “Azerbaijan Airlines” (Баку), 

. “Czech Airlines” (Прага), “Khors Air” (Київ, Тіват, Задар, Афіни), “KLM” 

(Київ), “Дніпроавіа” (Дніпропетровськ), “LOT Polish Airlines” (Варшава), 

“Lufthansa” (Мюнхен), “Pegasus Airlines” (Стамбул), “Singapore Airlines” 

(Стамбул), “Sky Wings Airlines” (Афіни), “Міжнародні авіалінії України” 

(Рим, Київ, Анталія, Даламан, Хургада), “Turkish Airlines” (Стамбул), 

“Turkmenistan Airlines” (Ашгабат), “ЮТейр-Україна” (Київ, Анталія, 
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Москва), “Windrose” (Анталія, Даламан, Геракліон, Хургада, Тіват, Бургас, 

Ларнака), “With Air Ukraine” (Дортмунд, Венеція, Мілан), УРГА (Київ, 

Тіват).  

Пасажиропотік через аеропорт “Львів” у 2014 році становив 585,2 тис. 

пасажирів, що на 16,5% менше, ніж у 2013 році. За перше півріччя 2016 р. 

приріст пасажиропотоку аеропорту став кращим за останні три роки. За 

результатами діяльності підприємства впродовж січня-червня 2016 року  

авіаперевезеннями з/до Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила 

Галицького скористалися 282,4 тис. пасажирів, що на 20,2% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року (234,9 тис. пас.) Кількість виконаних 

рейсів у порівнянні з першим півріччям 2015 року зросла на 19,3% (з 3151 до 

3760 рейсів). У структурі перевезень міжнародні рейси становлять 76 %, 

внутрішні – 24 %. Найпопулярніші напрямки: Анталія (29 %), Київ (16 %), 

Стамбул (15 %), Варшава (11 %), Відень (5 %). 

− ІІ рівень – мезорегіональні авіатранспортні системи, що формуються на 

основі відповідних авіатранспортних центрів – міст, які відіграють функції 

обласних та міжрайонних систем розселення, що підпорядковані 

макрорегіональним центрам. 

До цього рівня належать діючі аеропорти: міжнародні – “Івано-

Франківськ”, “Рівне”, “Тернопіль”, “Ужгород”, “Чернівці”, а також аеропорт 

“Хмельницький”. Також сюди можна віднести аеропорти, які на даний час не 

виконують жодних комерційних льотних операцій з відправлення літаків 

цивільної авіації, зокрема, аеропорт “Луцьк”. 

Міжнародний аеропорт “Івано-Франківськ” розташований за 4,4 км від 

центру Івано-Франківська. Максимальна пропускна спроможність аеропорту 

– 150 пасажирів на приліт та 150 пасажирів на виліт за годину. Аеропорт 

складається з одного пасажирського терміналу (аеровокзал), аеродрому та 

інших структур. Аеродром має дві злітно-посадкові смуги. Міжнародний 

аеропорт “Івано-Франківськ” здійснює запасні функції для міст Львів, 

Чернівці. В аеропорт літав “Аеросвіт”, літають “ДніпроАвіа”, “Міжнародні 
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авіалінії України”, “Роза вітрів”, “UT Air”. У 2002 році аеропорт був 

переданий у комунальну власність.  

Міжнародний аеропорт “Рівне” обслуговує територію Рівненської та 

Волинської областей. Знаходиться на відстані 8 км від центру Рівного. 

Аеропорт має одну злітно-посадкову. Аеровокзал, обладнаний міжнародним 

сектором на 100 пасажирів на годину. Обробкою вантажів аеропорт Рівного 

не займається. Знаходиться у комунальній власності (Додаток Д). 

Міжнародний аеропорт “Тернопіль” розташований на відстані 3 км на 

південний схід від міста Тернополя. Аеропорт є комунальною власністю 

Тернопільської обласної ради (Додаток Д). Наявні 2 злітно-посадкові смуги. 

Аеровокзал має два пасажирські термінали з пропускною здатністю 100 

пасажирів за годину. 

 Міжнародний аеропорт “Ужгород” розташований на західній околиці 

Ужгорода. Аеропорт унікальний тим, що літаки злітають і заходять на 

посадку через повітряний простір Словаччини (кордон – на відстані 100 м від 

торця злітно-посадкової смуги). Має один термінал і одну асфальтову злітно-

посадкову смугу. Аеропорт обслуговується авіакомпанією “Мотор-Січ” 

(Київ). Даний аеропорт належить до комунальної власності. В 

аеровокзальному комплексі аеропорту обладнано міжнародний сектор на 

50 пасажирів на год. 

Міжнародний аеропорт “Чернівці” знаходиться в межах міста Чернівці, 

за 30 км від кордону з Румунією. Є 2 злітно-посадкові смуги. Аеродром 

придатний для експлуатації літаків цілий рік без обмежень. Пропускна 

здатність – 12 злетів-посадок на годину. На даний час виконуються два 

регулярних рейси: один до Києва авіакомпанією “УРГА” і до Тімішоари 

(Румунія) авіакомпанією “Carpatair”. Також виконуються чартерні рейси до 

Мілану, Неаполя, Бергамо, Анталії. Регулярно виконуються 

вантажоперевезення літаками Ан-12 аівакомпанії “en: Aerovis_Airlines”. 

Аеропорт “Хмельницький” обслуговує місто Хмельницький. На даний 

час аеропорт не працює. Має штучну злітно-посадкову смугу. Перон має 11 
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стоянок для повітряних суден та 25 стоянок для літаків Ан-2. Аеропорт може 

приймати літаки злітною масою до 61 тонни. Належить до комунальної 

власності. Аеровокзал має пропускну спроможність до 100 пасажирів на 

годину. 

Аеропорт “Луцьк” – колишній цивільний аеродром. Закритий у 

1997 році, занедбаний.  

− ІІІ рівень – локальні авіатранспортні системи, які формуються на 

основі локальних центрів, які мають досить обмежені та несистематичні 

авіатранспортні функції. Вони зазвичай є центрами низових 

адміністративних районів або міжрайонних систем розселення. Це, зокрема, 

аеродроми цивільної авіації, військові та відомчі аеродроми. 

Локальними авіатранспортними центрами ЗРУ є аеродроми в 

Мукачевому, а також аеродром в Дрогобичі. 

 

2.4. Головні центри виробництва в регіоні 

Виробництво є однією з базових логістичних функцій (поруч з 

постачанням і збутом). У логістичному ланцюгу виробник знаходиться між 

постачальником і посередником або споживачем, таким чином, виробництво 

є одночасно кінцевою стадією руху логістичного потоку сировини і 

початковою стадією руху логістичного потоку готової продукції. 

Транспортна геологістика досліджує логістичні потоки на усіх етапах їхнього 

руху від постачальника до споживача, а розподільча геологістика – на етапі 

їхнього руху від виробника до споживача, тому для нас дуже важливо 

проаналізувати локалізацію на території ЗРУ головних центрів виробництва 

сільськогосподарської і промислової продукції.  

Західний регіон посідає вагоме місце в економіці України, виробляючи 

близько 15,6% товарної промислової та 21,8% товарної 

сільськогосподарської продукції України [103]. Проте більшість районів 

регіону є низькоіндустріалізованими та майже неіндустріалізованими [124].  
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На території Волинської області вирощують картоплю, зернові та 

зернобобові культури, цукрові буряки (фабричні), ріпак, сою, насіння 

соняшнику, льон-довгунець (волокно), овочі, плоди та ягоди [105]. Картоплю 

найбільше вирощують у Ратнівському, Любешівському і Камінь-

Каширському районах. Максимальні в області обсяги виробництва зернових і 

зернобобових культур характерні для Горохівського, Луцького і 

Локачинського районів. Цукрові буряки найбільше вирощують у 

Горохівському, Луцькому і Володимир-Волинському районах. Максимальні 

обсяги виробництва ріпаку припадають на Горохівський, Луцький і 

Локачинський райони. Виробництво овочів присутнє в усіх районах області, 

лідером за обсягом виробництва є Луцький район. З продукції тваринництва 

в області виробляють м’ясо (найбільше – у Володимир-Волинському районі), 

молоко (найбільше – в Горохівському і Луцькому районах) і яйця (найбільше 

– в Локачинському, Луцькому і Горохівському районах). В області також 

розвинене лісове господарство, зокрема, найбільше ліквідної деревини 

заготовляють у Маневицькому, Ківерцівському, Камінь-Каширському та 

Ковельському районах. Лідером за добуванням водних біоресурсів є Луцький 

район [105]. Область найбільше експортує насіння і плоди олійних культур; 

зернові культури; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; 

м’ясо та їстівні субпродукти [11]. 

Харчова промисловість у Волинській області представлена 

підприємствами таких галузей: м’ясна, плодоовочева, молочна, 

борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, кондитерська, макаронна, 

цукрова, олійно-жирова, а також виробництво готових кормів для тварин, що 

утримуються на фермах. На території області представлені також інші галузі 

переробної промисловості, зокрема, текстильна, виробництво одягу, 

деревообробна, целюлозно-паперова, меблева, хімія органічного синтезу, 

будівельних матеріалів, металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, електротехнічне машинобудування, виробництво 

підшипників, приладобудування, автомобілебудування. З продукції 
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переробної промисловості область найбільше експортує електричні машини; 

деревину і вироби з деревини; меблі. Добувна промисловість області 

представлена видобутком кам’яного вугілля в м. Нововолинськ, а також 

природних пісків і торфу [11]. 

На території Волинської області виділяються два промислові вузли – 

Луцький і Ковельський. Крім Луцька, до складу вузла входить промисловий 

центр Ківерці та інші невеликі приміські поселення, які мають з обласним 

центром тісні виробничі зв’язки. Профілюючими галузями промислового 

вузла є машинобудівна і металообробна, харчова і легка. Розвинена також 

меблева промисловість та виробництво будівельних матеріалів. 

Підприємства машинобудування спеціалізуються на випуску автомобілів, 

призначених для використання в районах з погіршеними дорогами. 

Випускаються також підшипники, електроапаратура, машини й обладнання 

для комунального господарства та електротермомеханічні прилади. Харчова 

промисловість представлена молочною, м’ясною, цукровою, плодоовочевою, 

кондитерською, пивоварною та іншими галузями. До головних галузей легкої 

промисловості належать швейна, взуттєва, виробництво синтетичних шкір, 

шовку, льоноволокна. Промисловість будівельних матеріалів представлена 

картонно-рубероїдним підприємством, заводами залізобетонних виробів, 

будівельних конструкцій і деталей, цегельними заводами. Основні хімічні 

підприємства – завод виробів із пластмас і фабрика “Спектр”. У Луцьку 

працює меблева фабрика, завод культурно-побутових виробів, промкомбінат, 

а в Ківерцях – деревообробний комбінат, заводи ремонтно-механічний, 

“Лісмаш” та ін. Ковельський промисловий вузол сформувався як 

транспортно-промислове утворення з підприємствами з обслуговування 

залізничного транспорту та низкою об’єктів, що належать до різних галузей 

промисловості. Основні промислові підприємства вузла – заводи 

сільськогосподарського машинобудування, залізобетонних виробів, 

льонопереробний, сироробний, крохмальний, продтоварів, м’ясокомбінат, 

хлібокомбінат та ін. Розвинена деревообробна промисловість, швейна та 
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виробництво культтоварів. У межах цього вузла функціонують 

лісозаготівельні об’єкти, вони постачають деревину деревообробному 

комбінату.  

Значними промисловими центрами Волинської області є міста 

Володимир-Волинський, Ківерці, Нововолинськ [43]. 

На території Рівненщини вирощують картоплю, зернові та зернобобові 

культури, цукрові буряки (фабричні), ріпак, сою, насіння соняшнику, льон-

довгунець (волокно), овочі, плоди та ягоди [109]. Картоплю найбільше 

вирощують у Рівненському, Рокитнівському, Дубенському, Дубровицькому і 

Млинівському районах. Максимальні в області обсяги виробництва зернових 

і зернобобових культур характерні для Млинівського, Дубенського і 

Здолбунівського районів. Цукрові буряки найбільше вирощують у 

Млинівському і Радивилівському районах. Максимальні обсяги виробництва 

ріпаку припадають на Млинівський район. Лідерами за обсягом виробництва 

овочів є Рівненський, Дубенський і Млинівський райони. Найбільше плодів 

та ягід в області вирощують у Млинівському районі. З продукції 

тваринництва в області виробляють м’ясо (найбільше – у Млинівському, 

Рівненському і Радивилівському районах), молоко (найбільше – у 

Сарненському, Володимирецькому і Рокитнівському районах) і яйця 

(найбільше – у Радивилівському районі). В області також розвинене лісове 

господарство, зокрема, найбільше ліквідної деревини заготовляють у 

Сарненському і Березнівському районах [109]. Область найбільше експортує 

зернові культури; їстівні плоди і горіхи; насіння і плоди олійних культур [15]. 

Харчова промисловість у Рівненській області представлена 

підприємствами таких галузей: м’ясна, плодоовочева, молочна, 

борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, кондитерська, макаронна, 

цукрова, виробництво безалкогольних напоїв. В області представлені також 

інші галузі переробної промисловості, зокрема, виробництво одягу, 

деревообробна, целюлозно-паперова, гумоазбестова, меблева, хімія 

органічного синтезу, будівельних матеріалів, виробництво готових металевих 
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виробів, приладобудування. З продукції переробної промисловості область 

найбільше експортує деревину і вироби з деревини. Добувна промисловість 

області представлена видобутком гранул, щебню; гальки, гравію [15]. 

На території Рівненської області виділяється Рівненський промисловий 

вузол, який розвивається як багатогалузеве утворення на території обласного 

центру, прилеглих до нього поселень, а також охоплює промисловий центр 

Здолбунів. До основних галузей спеціалізації промислового вузла належать: 

машинобудування і металообробка (виробництво високовольтної апаратури, 

тракторних агрегатів, торгового устаткування), виробництво будівельних 

матеріалів і будівельна індустрія (виробниче об’єднання “Рівнезалізобетон”, 

комбінати домобудівельний і великопанельного домобудівництва, цементно-

шиферний комбінат (Здолбунів), деревообробна (виробниче об’єднання 

“Рівнедерев”), легка (льонокомбінат, фабрики швейна і нетканих матеріалів), 

харчова (сушильно-консервний, молочний заводи, м’ясокомбінат, 

кондитерська фабрика, хлібокомбінат).  

Значними промисловими центрами області є міста Дубно, Костопіль і 

Сарни [43]. 

На Львівщині вирощують картоплю, зернові та зернобобові культури, 

цукрові буряки (фабричні), ріпак, сою, насіння соняшнику, овочі, плоди та 

ягоди [108]. Картоплю найбільше вирощують у Жовківському, 

Пустомитівському та Яворівському районах. Максимальні в області обсяги 

виробництва зернових і зернобобових культур характерні для Сокальського, 

Золочівського і Радехівського районів. Цукрові буряки найбільше 

вирощують у Сокальському, Кам’янка-Бузькому і Радехівському районах. 

Максимальні обсяги виробництва ріпаку припадають на Самбірський район. 

Лідерами за обсягом виробництва овочів є Жовківський і Пустомитівський 

райони. Найбільше плодів та ягід в області вирощують у Пустомитівському, 

Золочівському і Жовківському районах. З продукції тваринництва в області 

виробляють м’ясо (найбільше – у Стрийському районі), молоко (найбільше – 

у Сокальському і Турківському районах) і яйця (найбільше – у 
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Пустомитівському і Дрогобицькому районах). В області також розвинене 

лісове господарство і рибне господарство [108]. Область найбільше 

експортує зернові культури; насіння і плоди олійних культур [14]. 

Харчова промисловість у Львівській області представлена 

підприємствами таких галузей: м’ясна, плодоовочева, молочна, 

борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, кондитерська, макаронна, 

виробництво кави, виробництво трав’яних настоянок, виробництво прянощів 

і приправ, цукрова, виробництво готових кормів для тварин, що утримуються 

на фермах, лікеро-горілчана, пивоварна, виробництво мінеральних вод і 

безалкогольних напоїв. В області представлені також інші галузі переробної 

промисловості, зокрема, виробництво ковдр та пледів, текстильна, 

виробництво одягу, виробництво натуральних шкір, взуттєва, деревообробна, 

целюлозно-паперова, виробництво стиснених і зріджених газів, лакофарбова, 

побутова хімія, меблева, хімія органічного синтезу, скляна, фармацевтична, 

гумоазбестова, будівельних матеріалів, металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів, приладобудування, електротехнічне 

машинобудування, автомобілебудування (виробництво автобусів). З 

продукції переробної промисловості область найбільше експортує електричні 

машини; деревину і вироби з деревини; меблі. Добувна промисловість 

області представлена видобутком кам’яного вугілля; сирої нафти; 

природного газу; природних пісків; гранул, щебню; гальки, гравію; глин, 

андалузиту, кіаніту та силіманіту [14]. 

На території Львівщини виділяється Львівська промислова агломерація 

– найбільше промислово-територіальне утворення у ЗРУ. До її 

територіального складу входять Львів і понад півтора десятка промислових 

пунктів, розміщених у зоні впливу великого міста (переважно в 

Пустомитівському, Городоцькому, Миколаївському, частково в 

Яворівському, Жовківському, Буському, Кам’янка-Бузькому, Золочівському, 

Перемишлянському районах). Основними містами Львівської агломерації є: 

Городок, Пустомити, Комарно, Миколаїв, а також Дубляни, Винники, 
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Жовква, Кам’янка-Бузька, Бібрка, Яворів, Новояворівськ. До провідних 

галузей Львівської промислової агломерації належать: машинобудування і 

металообробка переважно наукомісткого і неметаломісткого профілю, 

деревообробна і целюлозно-паперова та легка і харчова галузі. Більшість 

машинобудівних підприємств зосереджена у Львові: заводи 

електроламповий, “Теплоконтроль” та ін. Найбільші підприємства легкої 

промисловості – трикотажна фірма “Промінь”, взуттєва, шкіряна, а також 

багато підприємств швейної, текстильної, бавовнопрядильної, галантерейної 

галузей. Добре розвинені м’ясна, молочна, кондитерська галузі 

промисловості. Важливими промисловими центрами, що входять до складу 

Львівської агломерації, є Жовква, Кам’янка-Бузька, Пустомити, Красне та ін. 

На території Львівської області функціонує Дрогобицько-

Бориславський промисловий вузол. У межах території вузла виокремлюють 

Дрогобицький і Бориславський багатогалузеві, Стебницький галузевий 

промислові центри та курортно-оздоровчий центр Трускавець. 

Промисловість вузла представлена такими галузями: паливна, хімічна, 

машинобудівна, деревообробна, легка і харчова. Найбільшими 

промисловими центрами вузла є Дрогобич і Борислав. У Дрогобичі 

зосереджені головні підприємства (нафтопереробний, долотний, 

автомобільних кранів, експериментально-механічний, спеціального 

устаткування заводи, меблевий комбінат, багато підприємств легкої і 

харчової промисловостей). Борислав – центр виробництва штучних алмазів, 

меблів, а також деяких товарів легкої промисловості і продуктів харчування. 

У межах Стрийсько-Роздольського промислового вузла видобувають 

природні горючі гази, сірчані руди, цементну сировину, займаються 

виробництвом сільськогосподарської сировини для галузей легкої та 

харчової промисловостей. У галузевій структурі Стрийсько-Роздольського 

промислового вузла вирізняють такі галузі, як газова, цементна, 

деревообробна і целюлозно-паперова, легка і харчова. Територіальна 

структура представлена Стрийським багатогалузевим центром і 
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Роздольським, Миколаївським і Жидачівським спеціалізованими 

промисловими центрами. Головним організаційним центром вузла є Стрий – 

найбільше місто цієї промислової системи. Тут розташоване газове 

промислове управління, розвинуті машинобудування і металообробка, 

меблева промисловість, виробництво будівельних матеріалів, легка і харчова 

галузі. Новий Розділ – галузевий центр гірничохімічної промисловості, що 

сформувався одночасно з будівництвом Роздільського виробничого 

об’єднання “Сірка”. Миколаїв – центр промисловості будівельних матеріалів. 

Поблизу міста працює цементний комбінат і завод залізобетонних 

конструкцій. Жидачів – центр целюлозно-паперової промисловості 

(найбільший комбінат цієї галузі в Україні) [43]. 

В Івано-Франківській області вирощують картоплю, зернові та 

зернобобові культури, цукрові буряки (фабричні), насіння соняшнику, ріпак, 

сою, овочі, плоди та ягоди [107]. Лідерами з виробництва картоплі в області є 

Коломийський і Тисменицький (включно з містом Івано-Франківськ) райони. 

Зернові та зернобобові культури найбільше вирощують у Городенківському 

та Рогатинському районах. Цукрові буряки вирощують в семи районах 

області, найбільше – в Городенківському районі. Лідерами з виробництва 

овочів на Івано-Франківщині є Городенківський і Снятинський райони. 

Плоди та ягоди найбільше вирощують у Коломийському, Косівському і 

Снятинському районах. З продукції тваринництва в області виробляють 

м’ясо (найбільше – у Калуському і Галицькому районах), молоко (найбільше 

– в Коломийському і Надвірнянському районах), яйця (найбільше – у 

Городенківському і Тисменицькому (включно з містом Івано-Франківськ) 

районах). Ліквідну деревину найбільше заготовляють у Долинському та 

Рожнятівському районах. Область найбільше експортує молоко та молочні 

продукти, яйця птиці; натуральний мед; зернові культури [13]. 

Харчова промисловість на Івано-Франківщині представлена такими 

галузями: м’ясна, молочна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, 

кондитерська, макаронна, виробництво готових кормів для тварин, що 



101 

утримуються на фермах, лікеро-горілчана, виробництво мінеральних вод і 

безалкогольних напоїв. Переробна промисловість області представлена 

також такими галузями, як текстильна, виробництво одягу, виробництво 

натуральних шкір, деревообробна, целюлозно-паперова, нафтопереробна, 

виробництво стиснених і зріджених газів, виробництво синтетичних 

барвників, лакофарбова, побутова хімія, спиртова, хімія органічного синтезу, 

будівельних матеріалів, металургійне виробництво, верстатобудування, 

радіотехнічне машинобудування, приладобудування, електротехнічне 

машинобудування, електронне машинобудування, меблева. Область 

найбільше експортує деревину і вироби з деревини; електричні машини. В 

області видобувають сиру нафту, природний газ, газовий конденсат, 

нафтовий газ, пісковик, природні піски; гранули, щебінь; гальку, гравій [13].  

На території Івано-Франківської області сформувався Івано-

Франківський промисловий вузол. Головними галузями вузла є 

машинобудування і металообробка, легка і харчова промисловості. 

Переважна більшість промислових підприємств розміщена в ядрі вузла. 

Машинобудування представлене виробничими об’єднаннями 

“Геофізприлади”, “Карпатпресмаш”, заводом “Автолитмаш”, арматурним, 

локомотиворемонтним; легка промисловість – об’єднаннями шкіряної і 

швейної промисловостей, фабриками трикотажних і художніх виробів; 

харчова – м’ясною та кондитерською. У місті розвинена меблева 

промисловість, функціонує завод тонкого органічного синтезу, виробляються 

будівельні матеріали. Неподалік Івано-Франківська у селі Ямниця 

функціонує цементний завод. 

Калусько-Долинський промисловий вузол охоплює територію з такими 

поселеннями: Калуш, Долина, Болехів (багатогалузеві центри); Брошнів і 

Вигода (спеціалізовані галузеві промислові центри), багато сільських 

населених пунктів. У галузевій структурі вузла виділяють такі основні галузі: 

паливна, хімічна, машинобудівна і металообробна, деревообробна, 

лісохімічна та промисловість будівельних матеріалів. Більшість із них 
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зосереджені у Калуші (виробниче об’єднання хімічної промисловості, 

машинобудівної – “Карпатнафтомаш”, заводи “Будмаш”, 

“Нафтобурмашремонт”, металообробний завод). Хімічний комплекс Калуша 

– один із найбільших у Прикарпатті. У Долині розміщений газобензиновий 

завод, а також цегельний завод, швейна фабрика. У Болехові розташований 

лісокомбінат, меблева фабрика, шкірзавод та ін. Рожнятів, Брошнів і Вигода 

– спеціалізовані лісопромислові центри [43]. 

На території Закарпаття вирощують картоплю, зернові та зернобобові 

культури, насіння соняшнику, ріпак, сою, овочі, виноград, плоди та ягоди 

[106]. Найбільші обсяги виробництва картоплі у Мукачівському та 

Ужгородському районах. Зернові та зернобобові культури найбільше 

вирощують у Мукачівському, Берегівському, Виноградівському та 

Ужгородському районах. Лідерами з виробництва овочів на Закарпатті є 

Виноградівський, Іршавський та Берегівський райони. З продукції 

тваринництва в області виробляють м’ясо (найбільше – у Тячівському, 

Мукачівському і Виноградівському районах), молоко (найбільше – у 

Тячівському, Хустському, Мукачівському і Виноградівському районах), яйця 

(найбільше – у Виноградівському, Тячівському і Мукачівському районах) і 

вовну (лідерами є Тячівський і Рахівський райони). В області розвинене 

лісове господарство та рибне господарство. Закарпаття найбільше експортує 

їстівні плоди та горіхи; насіння і плоди олійних культур (соняшник, ріпак, 

соя); зернові культури [12]. 

Харчова промисловість у Закарпатській області представлена такими 

галузями: м’ясна, плодоовочева, борошномельна, хлібопекарська, 

кондитерська, макаронна, виробництво дитячого харчування, виробництво 

готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, виноробна, 

пивоварна, виробництво мінеральних вод і безалкогольних напоїв. 

Переробна промисловість області представлена також іншими галузями, 

зокрема, текстильна, виробництво одягу, взуттєва, деревообробна, 

целюлозно-паперова, лісохімічна, фармацевтична, хімія органічного синтезу, 
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будівельних матеріалів, виробництво готових металевих виробів, 

радіотехнічне машинобудування, приладобудування, верстатобудування, 

автомобілебудування, меблева. Область найбільше експортує електричні 

машини; деревину і вироби з деревини; одяг та додаткові речі до одягу; 

меблі; іграшки [12]. В області видобувають буре вугілля, природний газ, 

піски; гранули, щебінь, гальку; каолін і каолінові глини.  

Ужгородсько-Мукачівський промисловий вузол функціонує як 

полігалузеве утворення з двома найбільшими центрами – Ужгородом і 

Мукачевим. З ними взаємодіють невеликі агропромислові центри: Свалява, 

Чинадієво, Середнє та інші сільські поселення. У зоні впливу промислового 

вузла розміщений найбільший залізничний вузол Закарпаття – Чоп. 

Основними галузями спеціалізації промисловості вузла є неметаломістке 

машинобудування, деревообробна, легка і харчова. Більшість промислових 

підприємств зосереджена у багатогалузевому центрі Ужгород. У місті діють 

найбільші машинобудівні підприємства промислового вузла: заводи 

“Електродвигун”, “Ужгородприлад”, експериментальний газотранспортних 

турбоустановок, нестандартного обладнання та машинобудівний. Розвинена 

деревообробна промисловість (фанерно-меблевий комбінат і фурнітурний 

завод), легка і харчова (швейна і взуттєва фабрики, молочний, маргариновий, 

консервний та соко-винний заводи, м’ясний і хлібний комбінати, пивзавод); 

виробляються будівельні матеріали (щебінь, цегла, черепиця). Другий 

багатогалузевий промисловий центр – Мукачеве. Тут розміщені два 

найбільші підприємства машинобудування – заводи “Мукачівприлад” і 

комплектних лабораторій. Розвинена деревообробна, легка і харчова галузі 

(меблевий комбінат, лижна фабрика, швейна і художніх виробів фабрики, 

трикотажне об’єднання, м’ясокомбінат, молочний, плодоконсервний, 

соковий, пивоварний і виноробний заводи). Мукачівський промисловий 

центр має тісні виробничі зв’язки з такими лісопромисловими центрами, як 

Свалява і Чинадієво. У Закарпатській області виокремлюється 

багатогалузевий промисловий кущ підприємств, до складу якого входять такі 
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центри: Берегове, Виноградів, Хуст, Іршава. Вони спеціалізуються на 

виробництві товарів легкої і харчової промисловостей, будівельних 

матеріалів та деревообробці (швейна, взуттєва, фетрова, виноробна, 

плодоовочевоконсервна, цегельно-черепична, меблева галузі) [43]. 

На території Чернівецької області вирощують картоплю, зернові та 

зернобобові культури, насіння соняшнику, ріпак, сою, овочі, виноград, плоди 

та ягоди [112]. Найбільші обсяги виробництва картоплі у Сторожинецькому 

та Кіцманському районах. Зернові та зернобобові культури найбільше 

вирощують у Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському та 

Новоселицькому районах. Лідером з виробництва овочів у Чернівецькій 

області є Хотинський район. Цукрові буряки найбільше вирощують у 

Заставнівському районі. Лідером з виробництва плодів та ягід є Хотинський 

район. З продукції тваринництва в області виробляють м’ясо (найбільше – у 

Новоселицькому районі), молоко (найбільше – у Сторожинецькому, 

Новоселицькому і Глибоцькому районах) і яйця (найбільше – у Глибоцькому 

районі). Ліквідну деревину найбільше заготовляють у Сторожинецькому, 

Вижницькому і Путильському районах. Чернівецька область найбільше 

експортує м’ясо та їстівні субпродукти; їстівні плоди та горіхи; зернові 

культури [18]. 

Харчова промисловість у Чернівецькій області представлена такими 

галузями: м’ясна, плодоовочева, олійно-жирова, борошномельна, 

хлібопекарська, кондитерська, виробництво готових кормів для тварин, що 

утримуються на фермах, виробництво мінеральних вод і безалкогольних 

напоїв. Переробна промисловість області представлена також іншими 

галузями, зокрема, текстильна, трикотажна, виробництво одягу, взуттєва, 

деревообробна, будівельних матеріалів, меблева. Область найбільше 

експортує деревину і вироби з деревини; одяг та додаткові текстильні речі до 

одягу [18]. В області видобувають природні піски; гранули, щебінь; гальку, 

гравій; мармур і камінь вапняковий.  
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До складу Чернівецького промислового вузла входять багатогалузевий 

центр Чернівці і низка галузевих центрів і пунктів, що мають постійні 

виробничі зв’язки з головним центром області. Профілюючими галузями 

вузла є легка і харчова промисловості та інші галузі неметаломісткого 

машинобудування. Легка промисловість працює на привізній сировині і є 

важливою галуззю спеціалізації. Підприємства спеціалізуються на 

виробництві тканин і трикотажних виробів та взуття. Продукція легкої 

промисловості має міжрайонне значення. Харчова промисловість випускає 

широкий асортимент продовольчих товарів. На території вузла зосереджено 

понад 10 підприємств деревообробної промисловості, які випускають меблі, 

деталі з дерева, фанеру. Розвинені галузі машинобудування і металообробки 

(виробництво нафтоапаратури, технологічного устаткування для легкої і 

харчової промисловостей та інструменту). У територіальній структурі 

Чернівецького промислового вузла домінують невеликі центри, але 

переважна частина продукції виробляється у Чернівцях [43]. 

На території Тернопільської області вирощують картоплю, зернові та 

зернобобові культури, цукрові буряки (фабричні), насіння соняшнику, сою, 

ріпак, льон-довгунець (волокно), овочі, плоди та ягоди, виноград [110]. 

Найбільше картоплі вирощують у Гусятинському районі. Максимальні в 

області обсяги виробництва зернових і зернобобових культур припадають на 

Теребовлянський і Зборівський райони. Цукрові буряки найбільше 

вирощують у Гусятинському, Підволочиському і Козівському районах. 

Лідером з виробництва овочів в області є Тернопільський район. 

Тваринницька продукція представлена виробництвом м’яса (найбільше – у 

Лановецькому районі), молока (найбільше – у Бучацькому і Лановецькому 

районах), яєць і вовни [110]. Головна експортна продукція сільського 

господарства області – зернові культури; насіння і плоди олійних рослин 

[16]. 

Харчова промисловість Тернопільської області представлена 

підприємствами таких галузей: м’ясна, плодоовочева, олійно-жирова, 
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молочна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, кондитерська, цукрова, 

лікеро-горілчана, пивоварна, виробництво мінеральних вод і безалкогольних 

напоїв. Інші галузі переробної промисловості області: текстильна, взуттєва, 

деревообробна, спиртова, хімія органічного синтезу, будівельних матеріалів, 

виробництво готових металевих виробів, електротехнічне машинобудування, 

приладобудування, меблева. Область найбільше експортує електричні 

машини. В області видобувають природні піски; гранули, щебінь; гальку, 

гравій [16].  

Тернопільський промисловий вузол сформувався в місті Тернополі. 

Головні підприємства зосереджені у ядрі багатофункціонального обласного 

центру, який спеціалізується на галузях неметаломісткого машинобудування 

(заводи “Ватра”, комбайновий, ремонтно-механічний, експериментально-

механічний, авторемонтний). Тут випускають бурякоцукрові комплекси, 

світильники, пускорегулювальні апарати тощо. Важливими галузями 

спеціалізації є легка (бавовняний комбінат, виробниче швейне об’єднання, 

завод штучних шкір, галантерейна фабрика), харчова (цукрова, молочна, 

м’ясна, хлібопекарська, пивоварна, безалкогольних напоїв). Крім цих 

основних галузей, розвинені інші: меблева, фарфорова, фармацевтична, 

будівельна. Промислові центри області: Бережани, Кременець, Чортків [43]. 

В Хмельницькій області вирощують картоплю, зернові та зернобобові 

культури, цукрові буряки (фабричні), насіння соняшнику, сою, ріпак, овочі, 

плоди та ягоди [111]. Найбільше картоплі вирощують у Хмельницькому, 

Городоцькому і Волочиському районах. Максимальні в області обсяги 

виробництва зернових і зернобобових культур припадають на Волочиський, 

Старокостянтинівський і Кам’янець-Подільський райони. Цукрові буряки 

найбільше вирощують у Красилівському, Волочиському і Шепетівському 

районах. Лідерами з виробництва овочів в області є Дунаєвецький і 

Хмельницький райони. Плоди та ягоди найбільше вирощують у 

Хмельницькому і Кам’янець-Подільському районах. У 2015 році 

Хмельницька область була лідером за обсягом вирощування сої в Україні. 
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Тваринницька продукція представлена виробництвом м’яса (найбільше – у 

Дунаєвецькому і Теофіпольському районах), молока (найбільше – у 

Теофіпольському і Красилівському районах), яєць (найбільше – у Кам’янець-

Подільському районі) і вовни (найбільше – у Кам’янець-Подільському 

районі) [111]. Головна експортна продукція сільського господарства області 

– зернові культури; молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний 

мед; насіння і плоди олійних рослин [17]. 

Виробництво продуктів харчування у Хмельницькій області 

представлене підприємствами таких основних галузей: м’ясна, плодоовочева, 

олійно-жирова, молочна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, 

кондитерська, макаронна, цукрова, лікеро-горілчана, пивна, виробництво 

мінеральних вод і безалкогольних напоїв. На території області розвинені 

також інші галузі переробної промисловості, зокрема, текстильна, взуттєва, 

деревообробна, целюлозно-паперова, спиртова, фармацевтична, виробництво 

та переробка полімерних матеріалів, промисловість будівельних матеріалів, 

металургійне виробництво, приладобудування, електротехнічне 

машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, меблева. 

Область найбільше експортує електричні машини. Добувна промисловість 

області представлена видобутком вапняку; природних пісків; гранул, щебню; 

гравію, гальки; каоліну і каолінових глин [17]. 

Хмельницький промисловий вузол сформувався на основі міста 

Хмельницького. Переважна більшість промислових підприємств зосереджена 

у багатофункціональному ядрі вузла. Провідними галузями спеціалізації 

промислового комплексу вузла є машинобудування і харчова промисловість. 

До найбільших підприємств машинобудування належать виробничі 

об’єднання “Укрелектроапарат”, “Термопластавтомат”, завод з випуску 

ковальсько-пресового устаткування “Техремпресмаш”, заводи “Катіон”, 

тракторних агрегатів, “Електронмаш”, ливарно-механічний. Харчова 

промисловість представлена макаронною, кондитерською, м’ясною, 

молочною, хлібопекарською та іншими галузями. Розвинені також 
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трикотажна, швейна, взуттєва, шкіргалантерейна та меблева галузі. 

Функціонують заводи великопанельного будівництва і залізобетонних 

конструкцій.  

Кам’янець-Подільський промисловий вузол розташований у південній 

частині території області за 102 км від Хмельницького. Основні промислові 

об’єкти функціонують у ядрі вузла – місті Кам’янець-Подільському. У 

галузевій структурі промислового вузла переважають машинобудівні 

підприємства. Зокрема розвинені такі галузі, як приладобудування, кабельне 

виробництво, сільськогосподарське машинобудування, виробництво 

дереворізального інструменту, електромеханічних виробів, автоагрегатної 

техніки. Поширені також галузі харчової промисловості (м’ясна, молочна, 

цукрова, консервна, тютюнова), легкої (швейна, бавовняна), будівельних 

матеріалів (цементна, залізобетонна), деревообробної (меблева). Кам’янець-

Подільський цементний завод – одне з найбільших підприємств на 

Правобережній Україні [43]. 

 

2.5. Головні центри споживання в регіоні 

Кінцевою стадією руху логістичного потоку готової продукції є 

споживання. Головним споживачем логістичних потоків готової продукції є 

населення (окремі особи, домашні господарства). Зауважимо, що 

посередники, зокрема, організації гуртової і роздрібної торгівлі також є 

споживачами логістичних потоків готової продукції. Зупинимося на 

детальному аналізі географії кінцевого споживання в ЗРУ. 

Кінцевими споживачами матеріальних і супутніх йому потоків у ЗРУ є 

окремі особи і домашні господарства. Найбільша кількість споживачів в 

регіоні характерна для Львівської області, найменша – для Чернівецької. 

Міста регіону з найбільшою кількістю споживачів є обласними центрами: 

Львів, Хмельницький, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Ужгород. 

Серед міст обласного значення регіону виділяються великою кількістю 

споживачів міста Кам’янець-Подільський, Дрогобич, Мукачеве, Ковель, 
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Калуш, Коломия та ін.  

У структурі чисельності споживачів Львівської, Хмельницької і 

Волинської областей переважають споживачі міських поселень, в усіх інших 

областях переважають споживачі сільської місцевості, для яких, як відомо, 

характерні менші доходи, а отже, нижчі рівні платоспроможності і 

споживання товарів. Загалом, у ЗРУ частка споживачів сільської місцевості 

переважає над часткою споживачів міських поселень, така ж тенденція 

стосується усіх районів, за виключенням міст (рис. 2.10). Найбільші в регіоні 

відхилення часток споживачів міських поселень і сільської місцевості від 

середньорегіональних значень мають райони: Герцаївський, Іршавський, 

Глибоцький, Путильський, Пустомитівський, Новоушицький та ін. Ці ж 

райони мають максимальне в регіоні відносне перевищення кількості 

сільського населення над кількістю міського населення. Зауважимо, що, як 

правило, частка витрат на купівлю промислових товарів, у тому числі одягу і 

взуття, в споживчих витратах набагато вища у сільського населення, ніж у 

міського. Це пояснюється перш за все тим, що сільські жителі значно менше 

коштів витрачають на харчування, порівняно з містянами, оскільки 

споживають сільськогосподарські продукти власного виробництва.  

У ЗРУ загалом і в усіх окремо взятих районах частка споживачів-жінок 

є більшою, ніж частка споживачів-чоловіків (рис. 2.11). Найбільше 

відхилення часток груп споживачів за статтю від середньорегіональних 

значень характерне для Чемеровецького (від’ємне – для чоловіків, додатне – 

для жінок), Турківського (додатне – для чоловіків, від’ємне – для жінок), 

Любешівського (додатне – для чоловіків, від’ємне – для жінок) та ін. 

Максимальні в регіоні значення відносного перевищення кількості жінок над кількістю 

чоловіків мають райони: Чемеровецький, Ярмолинецький, Віньковецький,  
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Рис. 2.10. Кінцеві споживачі ЗРУ за місцем проживання 
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Рис. 2.11. Кінцеві споживачі ЗРУ за статтю 
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Збаразький, Городоцький (Хмельницької обл.), Дунаєвецький, Луцький 

(включно з м. Луцьк), Чортківський, Волочиський, Полонський та ін. Існують 

деякі відмінності у споживчій поведінці жінок і чоловіків: жінки більше, ніж 

чоловіки, купляють одяг і взуття, меблі, а також продукти харчування; 

чоловіки більше, ніж жінки, споживають алкогольні і тютюнові вироби.  

За віком у ЗРУ переважають споживачі працездатного віку, а частка 

споживачів молодших за працездатний вік є більшою, ніж частка споживачів 

старших за працездатний вік (рис. 2.12). 

Особливості купівельної поведінки людей різного віку є різними. 

Наприклад, відомо, що члени молодої сім’ї без дітей витрачають багато 

грошей на одяг, меблі і побутову техніку; з появою дитини серед членів сім’ї 

зростає попит на такі товари, як дитяче харчування, вітаміни, іграшки, 

коляски, трохи пізніше – велосипеди, піаніно тощо; люди похилого віку 

часто купляють медичні препарати і медичні прилади. 

Важливим фактором споживчої спроможності населення є дохід.  

Середня заробітна плата в областях ЗРУ за грудень 2013 року становила 2938 

грн., що на 681 грн. менше, ніж в середньому по Україні за цей місяць, і на 

1720 грн. більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб у грудні 

2013 року. Максимальні значення середньої зарплати за грудень 2013 року у 

регіоні були характерні для Рівненської, Хмельницької та Львівської 

областей. Абсолютним лідером за кількістю домогосподарств у регіоні є 

Львівська область, найменше їх у Чернівецькій області. У структурі сукупних 

ресурсів домогосподарств областей регіону переважають грошові доходи, 

зокрема, оплата праці, а також пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані 

готівкою. У структурі сукупних ресурсів домогосподарств Закарпатської, 

Чернівецької та Івано-Франківської областей значний відсоток припадає на 

доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості. У структурі 

розподілу населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів у місяць в областях регіону переважають частки з показниками 

1560,1 – 1920 грн. і 1200,1 – 1560 грн. 
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Рис. 2.12. Кінцеві споживачі ЗРУ за віком 
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В усіх областях регіону у структурі сукупних витрат домогосподарств 

переважають витрати на продукти харчування та безалкогольні напої, а 

також витрати на непродовольчі товари і послуги (найбільше – одяг і взуття; 

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива). Серед продуктів 

харчування у домогосподарствах найбільше споживають молоко і молочні 

продукти, а також яйця. В усіх областях регіону найбільша кількість 

домогосподарств має такі товари тривалого користування: кольорові 

телевізори, холодильники, мобільні телефони, пральні машини, 

електропилососи та ін., найменша кількість господарств володіє 

кондиціонерами, мотоциклами та сноумобілями.  
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Висновки до Розділу 2 

Суб’єктами транспортної логістики в ЗРУ є логістичні компанії та 

оператори. Більшість логістичних компаній в ЗРУ зосереджена у Львові, а 

також в Рівному і Луцьку, на головних міжнародних автошляхах, найбільше 

здійснює вантажні автомобільні перевезення і надає експедиторські послуги. 

Суб’єктами розподільчої логістики в регіоні є власні склади (центри) 

підприємств і склади торгових посередників; організації гуртової, біржової та 

роздрібної торгівлі (торгові посередники); підприємства та фізичні особи-

підприємці, які мають на своєму балансі ринки. ЗРУ недостатньо 

забезпечений складами, зокрема, елеваторами. Також в регіоні існує 

проблема спеціалізації ринків, адже більшість з них є універсальними, а це не 

сприяє ефективному просуванню матеріалопотоку. Єдиний ринок в ЗРУ, 

який відповідає сучасним вимогам, це продовольчий ринок “Шувар” у 

Львові. 

Здійснений аналіз залізничної, автомобільної та авіаційної 

транспортних мереж. Щільність автошляхів ЗРУ загалом є достатньою для 

нормального функціонування ЛП, але технічний стан більшості автодоріг є 

незадовільним. Деякі ділянки залізниць потребують електрифікації, також 

існує потреба будівництва залізниць європейської ширини для швидшої 

інтеграції ЛП не лише ЗРУ, а й України до світових ЛП. Авіаційний 

транспорт використовується здебільшого для пасажирських перевезень. 

Кінцевою стадією руху логістичного потоку сировини і початковою 

стадією руху логістичного потоку готової продукції є виробництво, яке в ЗРУ 

різногалузеве. Найбільші обсяги вантажних перевезень в регіоні характерні 

для промисловості будівельних матеріалів і сільськогосподарського 

виробництва 

Головним кінцевим споживачем ЛП готової продукції в ЗРУ є 

населення (окремі особи, домашні господарства). Найбільша кількість 

споживачів в регіоні характерна для Львівської області, найменша – для 

Чернівецької. Міста регіону з найбільшою кількістю споживачів є обласними 



116 

центрами. Серед міст обласного значення регіону виділяються великою 

кількістю споживачів міста Кам’янець-Подільський, Дрогобич, Мукачеве, 

Ковель, Калуш, Коломия та ін. Споживча поведінка населення зумовлюється 

різними факторами, головні з них – вік, стать, місце проживання, дохід. У 

структурі чисельності споживачів Львівської, Хмельницької і Волинської 

областей переважають споживачі міських поселень, в усіх інших областях 

переважають споживачі сільської місцевості, для яких, як відомо, характерні 

менші доходи, а отже, нижчі рівні платоспроможності і споживання товарів. 

У ЗРУ загалом і в усіх окремо взятих районах частка споживачів-жінок є 

більшою, ніж частка споживачів-чоловіків. За віком у ЗРУ переважають 

споживачі працездатного віку, а частка споживачів молодших за 

працездатний вік є більшою, ніж частка споживачів старших за працездатний 

вік.  
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РОЗДІЛ 3. ГЕОЛОГІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХІДНОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

3.1. Характеристика регіону відносно головних центрів 

3.1.1. Місто Львів як центр регіону 

Львів є найбільшим центром здійснення логістичної діяльності у 

Західному регіоні України. У місті зосереджено багато виробників і 

споживачів продукції, тому значні логістичні потоки в регіоні виникають 

саме між Львовом та іншими містами. Львів – найбільший у регіоні 

транспортний вузол (стосовно всіх видів перевезень), має вигідне 

розташування на головних автомагістралях, тому тут функціонує багато 

компаній, які надають логістичні послуги. За кількістю суб’єктів 

розподільчої логістики в регіоні також лідирує Львів, зокрема, тут 

зосереджено найбільше торговельних посередників і ринків для збуту 

продукції. 

Зауважимо, згідно з гравітаційною моделлю Г. Кері, між більшими 

містами виникають більші пасажиро- і вантажопотоки, ніж між меншими 

містами, а модель У. Рейлі стверджує, що більші міста притягують більшу 

кількість покупців, готових долати далекі відстані до великих торговельних 

центрів, отже, відстань перевезень є не єдиним фактором інтенсивності 

пасажиро- і вантажопотоків між містами. 

Ми побудували картосхему 50-кілометрових еквідистантних зон 

навколо Львова (рис. 3.1). Розподіл міст ЗРУ за еквідистантними зонами 

навколо Львова зображений на рис. 3.2. 

У першу 50-кілометрову зону навколо Львова потрапляють такі міста: 

Городок, Жовква, Кам’янка-Бузька, Миколаїв, Пустомити та ін. У другу зону 

навколо Львова входять усі інші міста Львівщини, а також Бережани, 

Болехів, Бурштин, Галич, Горохів, Долина, Зборів, Іваничі, Калуш, Козова, 

Нововолинськ, Підгайці, Радивилів, Рогатин, Рожнятів та ін. У третю зону 

навколо Львова потрапляють обласні центри – Івано-Франківськ, Луцьк, 

Тернопіль, а також міста Богородчани, Бучач, Воловець, Володимир-Волинський, 
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Рис. 3.1. Еквідистантні зони навколо Львова 
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Дубно, Демидівка, Ківерці, Кременець, Ланівці, Локачі, Любомль, Млинів, 

Монастириська, Рожище, Теребовля, Тисмениця, Тлумач, Турійськ, Шумськ 

та ін. У четверту зону входять обласні центри Рівне та Ужгород, а також 

міста Білогір’я, Борщів, Великий Березний, Верховина, Вижниця, Волочиськ, 

Городенка, Городок, Гусятин, Заліщики, Заставна, Ізяслав, Іршава, Кіцмань,  

 

Рис. 3.2. Розподіл міст за еквідистантними зонами навколо Львова 

Ковель, Коломия, Косів, Костопіль, Маневичі, Міжгір’я, Мукачеве, Надвірна, 

Нетішин, Острог, Перечин, Підволочиськ, Свалява, Снятин, Стара Вижівка, 

Теофіполь, Чемерівці, Чортків, Шацьк, Яремче та ін. У п’яту зону 

потрапляють міста Хмельницький і Чернівці, а також Берегове, Березне, 

Виноградів, Віньківці, Володимирець, Герца, Глибока, Гоща, Дунаївці, 

Камінь-Каширський, Кам’янець-Подільський, Корець, Красилів, 

Кузнецовськ, Любешів, Нова Ушиця, Новоселиця, Полонне, Путила, Ратне, 

Рахів, Сарни, Славута, Старокостянтинів, Сторожинець, Тячів, Хотин, Хуст, 

Чоп, Шепетівка, Ярмолинці та ін. У шосту зону навколо Львова входять 

міста Деражня, Дубровиця, Зарічне, Кельменці, Летичів, Новодністровськ, 

Рокитне, Сокиряни, Стара Синява та ін. Сьома 50-кілометрова зона навколо 

Львова у ЗРУ представлена невеликою територією на крайньому північному 

сході Рівненської області. 
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3.1.2. Обласні центри і міста обласного значення 

Кожен обласний центр ЗРУ є головним логістичним центром у своїй 

області. У такому місті концентрується найбільша кількість виробників і 

споживачів продукції, а також логістичних компаній, торговельних 

посередників і ринків області. Великі ЛП виникають між обласними 

центрами ЗРУ і Львовом, між самими обласними центрами, обласними і 

районними центрами та містами обласного значення. 

Ми побудували картосхему 20-кілометрових еквідистантних зон 

навколо обласних центрів ЗРУ (рис. 3.3). На основі цієї картосхеми виділили 

зони хорошої, середньої і поганої просторової доступності головних 

логістичних центрів у регіоні. Зауважимо, просторова доступність суттєво 

впливає на здійснення містами їхніх транспортно-розподільчих логістичних 

функцій, зокрема, створення, забезпечення і переміщення ЛП. Хороша 

просторова доступність існує між логістичними центрами: Луцьк та Рівне, 

Тернопіль і Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ. Середня 

просторова доступність характерна для логістичних центрів: Львів і 

Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ, Івано-Франківськ і Чернівці, Львів і 

Луцьк, Луцьк і Тернопіль, Рівне і Тернопіль, Рівне і Хмельницький, 

Тернопіль і Чернівці, Чернівці і Хмельницький. Погана просторова 

доступність існує між логістичними центрами: Львів і Рівне, Львів і 

Ужгород, Івано-Франківськ та Ужгород, Ужгород і Чернівці. Загалом, 

хорошу просторову доступність мають міста Тернопіль, Івано-Франківськ і 

Львів, середню – Хмельницький, Чернівці, Луцьк і Рівне, погану – Ужгород. 

Найбільш віддалені від обласних центрів зони є у північній частині 

Волинської і Рівненської областей. Сюди потрапляють міста: Дубровиця, 

Зарічне, Камінь-Каширський, Любешів, Ратне, Стара Вижівка, Шацьк та ін. 

Такі ж віддалені від обласного центру зони є у Закарпатській області, 

зокрема, в її південно-східній частині, де розташовані міста Рахів, Тячів, Хуст та ін. 

Міста обласного значення і міста-районні центри також виконують важливі 
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Рис. 3.3. Еквідистантні зони навколо обласних центрів ЗРУ 
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логістичні функції. Найчастіше міста обласного значення і районні центри 

спеціалізуються на певному виді господарської діяльності. Наприклад, місто 

обласного значення Трускавець є відомим курортом, що зумовлює 

інтенсивне проходження до нього пасажирських потоків як автомобільним, 

так і залізничним транспортом. Ще один приклад спеціалізації міста 

обласного значення на конкретному виді діяльності – Бурштин: оскільки тут 

функціонує Бурштинська ТЕС, до міста залізницями проходять потоки 

кам’яного вугілля з Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. 

Значні ЛП через місто Чоп зумовлені його прикордонним розташуванням (на 

стику кордонів Словаччини, Угорщини та України), і відповідно, 

функціонуванням тут декількох пунктів пропуску. 

На рис. 3.4 видно, що у ЗРУ часто перетинаються між собою перші 20-

кілометрові зони навколо міст обласного значення. Такі місця є у південній 

частині Львівської області (перетинаються зони Борислава, Дрогобича, 

Моршина, Нового Роздолу, Самбора, Стрия, Трускавця), у північній 

(перетинаються зони Болехова, Бурштина, Івано-Франківська, Калуша,) і 

південній (зони Коломиї і Яремче) частинах Івано-Франківської області, у 

південно-західній частині Волинської області (зони Володимира-Волинська і 

Нововолинська), у південній частині Рівненської області (зони Рівного і 

Острога), у південно-західній частині Закарпатської області (зони 

Берегового, Мукачевого, Ужгорода, Чопа), у північній частині Хмельницької 

області (зони Нетішина, Славути, Шепетівки). Також у ЗРУ перетинаються 

перші 20-кілометрові зони навколо міст обласного значення сусідніх 

областей: Волинської і Львівської (зони Нововолинська і Червонограда), 

Івано-Франківської та Львівської (зони Болехова і Моршина), Рівненської і 

Тернопільської (зони Дубного і Кременця), Рівненської і Хмельницької 

областей (зони Острога і Нетішина). 

Зауважимо, що такі перетини перших 20-кілометрових зон навколо 

міст обласного значення свідчать про існуючі та можливі інтенсивні 

господарські зв’язки між ними, зокрема, і у формі ЛП. 
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Рис. 3.4. Еквідистантні зони навколо міст обласного значення ЗРУ 
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3.2. Характеристика логістичних потоків  

3.2.1. Пасажирські потоки 

Одним із найпопулярніших видів транспорту в Україні і в ЗРУ зокрема 

є залізничний транспорт. За показниками обсягів перевезень пасажирів і 

вантажів різними видами транспорту як в Україні, так і в ЗРУ, залізничний 

транспорт посідає друге місце, поступаючись лише автомобільному. Таким 

чином, місце залізничного транспорту у структурі пасажирських і вантажних 

перевезень різними видами транспорту, а також проходження територією 

ЗРУ залізничних МТК відображає наявні важливі пасажиро- і вантажопотоки 

залізницями в регіоні 

У ЗРУ найбільші пасажиропотоки залізницями має Львівська область, 

найменші в регіоні пасажиропотоки залізницями – у Чернівецькій області 

(рис. 3.5). За обсягом пасажиропотоків у регіоні Львів є найбільшою 

залізничною вузловою станцією. Великі залізничні вузлові станції – Івано-

Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Рівне, Ужгород, Ковель, 

Шепетівка, Стрий. З-поміж залізничних вузлових станцій за величиною 

пасажиропотоків виділяються також Здолбунів, Коломия, Самбір, Ходорів, 

Батьово, Чоп, Дрогобич, Ківерці, Червоноград, Сарни, Володимир-

Волинський, Виноградів- Закарпатський, Красне. Найбільшими за 

величиною пасажиропотоків залізничними невузловими станціями є 

Мукачеве, Луцьк, Трускавець, Кам’янець-Подільський. Значні 

пасажиропотоки Трускавця можна пояснити щоденним курсуванням 

швидкісного електропотяга  “Інтерсіті+” за напрямками Дарниця, Київ – 

Трускавець і Трускавець – Київ, Дарниця. З-поміж залізничних невузлових 

станцій значний обсяг пасажиропотоків мають також Свалява, Славута, 

Воловець, Славське, Кривин, Броди, Сколе, Полонне, Дубно, Деражня, 

Волочиськ, Рахів, Яремче, Підволочиськ, Рафалівка, Старокостянтинів ІІ, 

Острог, Золочів, Ворохта, Гречани, Хуст, Солотвино I, Чортків, Карпати, 

Красилів, Ясіня, Понінка, Тячів, Дунаївці, Єзупіль, Радивилів та ін. 
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Рис. 3. 5. Пасажирські залізничні перевезення в ЗРУ 

Найпопулярнішими в ЗРУ напрямками пасажиропотоків є: Львів – 

Київ, Київ – Львів, Івано-Франківськ – Київ, Київ – Івано-Франківськ, 

Хмельницький – Київ, Київ – Хмельницький та ін. [131]. 



126 

У напрямку з Києва до ЗРУ найбільші пасажиропотоки залізниць 

характерні для сполучень: Київ – Львів, Київ – Івано-Франківськ, Київ – 

Хмельницький, Київ – Мукачеве, Київ – Тернопіль, Київ – Кам’янець-

Подільський, Київ – Чернівці, Київ – Ужгород, Київ – Трускавець, Київ – 

Шепетівка, Київ – Ковель, Київ – Стрий, Київ – Луцьк, Київ – Свалява, Київ – 

Рівне, Київ – Самбір, Київ – Воловець, Київ – Ходорів. У напрямку від ЗРУ 

до Києва найбільші пасажиропотоки залізниць притаманні сполученням: 

Львів – Київ, Івано-Франківськ – Київ, Хмельницький – Київ, Мукачеве – 

Київ, Тернопіль – Київ, Кам’янець-Подільський – Київ, Чернівці – Київ, 

Ужгород – Київ, Стрий – Київ, Ковель – Київ, Трускавець – Київ, Луцьк – 

Київ, Шепетівка – Київ, Рівне – Київ, Свалява – Київ, Самбір – Київ, Ходорів 

– Київ, Воловець – Київ [131]. З-поміж обласних центрів найбільший 

пасажиропотік залізницями з Києвом характерний для Львова та Івано-

Франківська, мінімальний – для Луцька і Рівного (рис. 3.6). 

Найбільші пасажиропотоки залізниць всередині ЗРУ спостерігаються 

за напрямками: Львів – Тернопіль, Львів – Івано-Франківськ, Львів – 

Хмельницький, Хмельницький – Львів, Тернопіль – Львів, Івано-Франківськ 

– Львів, Львів – Мукачеве, Чернівці – Львів, Мукачеве – Львів, Львів – 

Чернівці, Ужгород – Львів, Рівне – Львів та інші [131]. З-поміж обласних 

центрів найбільший пасажиропотік залізницями зі Львовом мають міста 

Тернопіль, Івано-Франківськ та Хмельницький, найменший – Луцьк 

(рис. 3.6).  

У Росію та Білорусь пасажири залізниць ЗРУ найбільше їздять за 

такими напрямками: Хмельницький – Москва, Львів – Москва, Івано-

Франківськ – Москва, Тернопіль – Москва, Здолбунів – Москва, Рівне – 

Москва, Львів – Мінськ [131]. 
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Рис. 3.6. Головні пасажиропотоки залізницями у ЗРУ 

Найбільш мобільним засобом перевезення пасажирів і вантажів є 

автомобільний транспорт. За показниками обсягів перевезень пасажирів і 

вантажів різними видами транспорту як в Україні, так і в ЗРУ, автомобільний 

транспорт посідає перше місце. Таким чином, місце автомобільного  
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Рис. 3.7. Пасажирські автомобільні перевезення у ЗРУ 

транспорту у структурі пасажирських і вантажних перевезень різними 

видами транспорту, а також проходження територією ЗРУ автомобільних 

МТК відображає наявні важливі пасажиро- і вантажопотоки автомобільним 

транспортом в регіоні. Зауважимо, що середня відстань перевезення одного 
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пасажира автомобільним транспортом серед усіх видів транспорту є 

найменшою. 

Найбільший обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом у 

ЗРУ характерний для Львівської і Рівненської областей, мінімальний – для 

Закарпатської і Чернівецької областей. За показником пасажирообігу 

автотранспорту в регіоні лідирують Львівська і Волинська області, найменші 

значення цього показника мають Закарпатська і Хмельницька області 

(рис. 3.7). Відносно значний пасажирообіг Волинської області пояснюється 

одним з найбільших в регіоні значень середньої відстані перевезення одного 

пасажира автотранспортом. Максимальна в регіоні середня відстань 

перевезення одного пасажира автотранспортом характерна для Чернівецької 

області, мінімальна – для Хмельницької і Рівненської областей [120]. 

Важливим елементом пасажирської автотранспортної інфраструктури є 

автостанції. У ЗРУ найбільше автостанцій має Львівська область, зокрема, 

виділяється місто Львів, найменше – Чернівецька і Рівненська області 

(рис. 3.7). 

 

3.2.2. Вантажні потоки 

З логістичної точки зору, залізничний транспорт має ряд переваг і 

недоліків [19, 101]. Переваги залізничного транспорту такі: 1) висока 

перевізна і пропускна спроможність (двоколійна залізниця може забезпечити 

перевезення більш як 100 млн т, а одноколійна – 20 млн т вантажів у 

кожному напрямку за рік), достатня для освоєння перевезень сировинних, 

паливних, зернових та мінеральнобудівельних вантажопотоків, тобто 

основних масових вантажів.  Підкреслимо, що на території ЗРУ залізничним 

транспортом здебільшого перевозять цемент, будівельні вантажі, кам’яне 

вугілля, нафтопродукти, лісові вантажі, міндобрива, хлібні вантажі, 

металобрухт інші вантажі [120]; 2) достатньо висока регулярність сполучень, 

оскільки залізниці працюють цілий рік, цілодобово і в основному за графіком 

та розкладами; 3) достатня швидкість доставки у перевезенні масових 
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вантажів (приблизно 11 км/год); 4) можливість спорудження залізниць на 

будь-якій сухопутній території, а за допомогою мостів, тунелів – на 

розділених територіях; 5) нерозривний зв’язок з підприємствами 

промисловості, сільського господарства, будівництвом, складами та ін.; 

6) незалежність від кліматичних умов. Недоліки залізничного транспорту 

такі: 1) різке зниження економічних показників за малих об’ємів 

вантажо- і пасажиропотоків та на коротких відстанях; це пояснюється 

тим, що час руху становить лише 5%, інший час – це стоянки та 

маневрові операції, а перевезення мають великі витрати на утримання 

колії та інших постійних споруд; 2) обмежена кількість перевізників; 3) 

недостатня розгалуженість залізничних колій потребує розвитку інших 

комунікацій; 4) недостатня пристосованість для перевезення малих 

партій вантажів (швидкість доставки 2-2,5 км/год); 5) додатковий час 

на перевезення вантажу до місця відправлення залізничним 

транспортом і від місця доставки залізницею до кінцевого 

споживача; 6) висока вартість, працемісткість, матеріаломісткість  (1 км 

колії потребує майже 200 т металу) та довготермінові будівництва 

залізниць. 

У ЗРУ найбільший сумарний вантажопотік залізницями мають 

Закарпатська і Рівненська області, значні вантажопотоки залізницями є 

також в Івано-Франківській та Львівській областях. Найменший в 

регіоні обсяг  вантажопотоку залізницями мають Тернопільська і 

Чернівецька області. На рис. 3.8 видно, що у Закарпатській області 

обсяг прибуттів вантажів залізницями  значно переважає над обсягом 

відправлень вантажів. Це пояснюється тим, що Закарпаття виконує 

роль західних воріт України в Європу на шляху євразійських 

транзитних перевезень. На Рівненщині відправлення вантажів 

залізницями значно переважають над прибуттями.  
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Це пов’язано з функціонуванням у Здолбунові цементного заводу, продукція 

якого експортується, а також з експортом зернових, про що свідчить 

наявність елеваторів (здебільшого у південній частині області). Переважання  

 

Рис. 3.8. Вантажні залізничні перевезення в ЗРУ 

 



132 

обсягу прибуттів вантажів залізницями над обсягом відправлень на Івано-

Франківщині пов’язане з роботою на території області Бурштинської ТЕС, 

яка є значним споживачем вугілля. Щоправда, це переважання є не таким 

значним, як у деяких інших областях регіону, що пояснюється 

функціонуванням у Ямниці цементного заводу, а також вирощуванням в 

області зернових, які експортуються. На Львівщині також спостерігається 

відносно незначне переважання обсягу прибуттів вантажів залізницями над 

обсягом відправлень, що викликане роботою Добротвірської ТЕС, яка 

споживає вугілля, видобуте у межах Львівського-Волинського 

кам’яновугільного басейну (зокрема, і на території Сокальського району). 

Відправлення вантажів залізницями у Львівській області також пов’язані з 

роботою у Миколаєві цементного заводу і вирощуванням зернових. 

Переважання обсягу прибуттів вантажів на залізницях над відправленнями у 

Волинській та Чернівецькій областях можна пояснити транзитністю 

географічного положення цих областей. У Тернопільській області 

відправлення вантажів залізницями переважають над прибуттями, що 

пояснюється значним експортом зернових. Через відсутність даних щодо 

обсягу відправлень та прибуттів вантажів залізницями у Хмельницькій 

області можемо лише припустити про переважання тут відправлень над 

прибуттями, про що свідчить функціонування у Кам’янці-Подільському 

цементного заводу, а також значні обсяги вирощування зернових, які 

експортуються (в області зосереджена найбільша в регіоні кількість 

елеваторів). 

У наш час все більшого розвитку набувають інтермодальні перевезення 

залізницею. Контейнерні потяги, що здійснюють перевезення в напрямку 

МТК, а також проходять територією ЗРУ [42]: 1) “Румунія – Росія” (Румунія 

– Україна (Вадул-Сірет – Зернове) – Росія); 2) “Польща – Молдова” (Польща 

– Україна (Ізов – Могилів-Подільський) – Молдова); 3) “Ленд Брідж” (Китай 

– Росія – Україна (Зернове – Чоп) – Угорщина/Словаччина); 4) “Словаччина – 

Росія” (Словаччина – Україна (Ужгород – Зернове) – Росія); 5) “Поділля” 
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(Хмельницький – Одеса-Порт/Іллічівськ); 6) “Новий шовковий шлях” (Китай 

– Казахстан – Росія – Україна (Зернове – Чоп/Ізов) – країни Західної Європи); 

7) “країни ЄС – Китай” (країни Європи – Україна (Ізов/Ужгород/Чоп – 

Іллічівськ-Поромна) – Грузія – Азербайджан – Казахстан – Китай).  

Проблемою для здійснення залізничних пасажиро- і вантажопотоків в 

Україні, і зокрема в ЗРУ, є монополія “Укрзалізниці” на ринку залізничних 

перевезень. Найбільшим логістичним оператором комбінованих перевезень 

на залізницях України є філія “ЦТС “Ліски” ПАТ “Укрзалізниця. У межах 

“Львівської залізниці”  філія “ЦТС “Ліски” ПАТ “Укрзалізниця” володіє 

виробничою дільницею у місті Чоп. Дільниця включає контейнерний 

термінал з можливістю перевантаження контейнерів з європейських вагонів 

на вагони колії СНД. На території терміналу розташований відкритий митно-

ліцензійний склад площею 2000 м
2
. Також термінал надає послуги з 

оформлення імпортних, експортних і транзитних вантажних митних 

декларацій. 

У межах ЗРУ є території, які сильно віддалені від зон проходження 

залізничних МТК (рис. 3.9). Це північно-східна частина Рівненської області, 

центральна і південна частина Івано-Франківської області, майже вся 

територія Чернівецької області, крайній південь Тернопільської і 

Хмельницької областей. 

У структурі перевезень вантажів автотранспортними підприємствами в 

ЗРУ переважають: продукція сільського господарства, мисливства та 

лісового господарства; харчові продукти, напої та тютюнові вироби тощо 

[120]. З погляду логістики, автомобільний транспорт має ряд переваг і 

недоліків [19, 101]. До переваг автотранспорту належать: 1) висока 

доступність; 2) велика маневреність, гнучкість, динамічність; 3) можливість 

застосування прогресивного виду експедирування (“від дверей до дверей”); 

4) можливість використання різних маршрутів і схем доставки; 5) висока 

швидкість доставки, забезпечення збереження вантажів, особливо на короткі 

відстані; 6) можливість відправлення вантажу невеликими партіями;  
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Рис. 3.9. Еквідистантні зони навколо залізничних МТК в ЗРУ 
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7) широка сфера застосування за видами вантажів, системами 

сполучення та відстанню перевезень; 8) широкі можливості вибору 

найбільш швидкого перевізника; 9) менш жорсткі вимоги до 

упакування; 10) необхідність менших капіталовкладень у будівництво 

автодоріг для малих вантажо- і пасажиропотоків. Недоліки 

автомобільного транспорту такі: 1) низька продуктивність; 2) значна 

залежність від стану автодоріг і погодних умов; 3)  відносно висока 

собівартість перевезень на великі відстані; 4) високий рівень 

забруднення навколишнього середовища. Такі специфічні риси 

автомобільного транспорту визначають сфери його застосування: він 

виконує в основному районні перевезення вантажів і пасажирів, 

централізовані перевезення від залізничних станцій, портів і у 

зворотному напрямку [19]. Зважаючи на логістичні переваги 

автотранспорту, найбільш популярними послугами, які надають 

логістичні компанії в Україні і в ЗРУ зокрема, є вантажні автомобільні 

перевезення. 

Автомобільний транспорт має першість у перевезенні вантажів у 

середньому за добу, але середня відстань перевезення однієї тонни 

вантажів автомобільним транспортом є найменшою серед усіх видів 

транспорту. У ЗРУ лідерами за обсягом перевезення вантажів 

автотранспортом є Хмельницька, Львівська і Тернопільська області, а 

за показником вантажообігу автотранспорту лідирують Львівська і 

Закарпатська області (рис. 3.10). Мінімальний в регіоні обсяг 

перевезення вантажів автотранспортом мають Чернівецька і 

Закарпатська області, найменший вантажообіг автотранспорту – у 

Чернівецькій області. Значний вантажообіг автомобільного транспорту 

Закарпатської області обумовлений максимальною в регіоні середньою 

відстанню перевезення однієї тонни вантажів автомобільним 

транспортом. За показником середньої відстані перевезення однієї 

тонни вантажів автомобільним транспортом в ЗРУ виділяються також 
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Львівська і Чернівецька області, а мінімальні значення цього показника 

характерні для Тернопільської і Хмельницької областей  [120]. 

 

Рис. 3.10. Вантажні автомобільні перевезення у ЗРУ 
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В останні роки у світі і в Україні зокрема все більшого поширення 

набувають автомобільні контейнерні перевезення, які вважаються одним із 

найшвидших способів транспортування вантажів, після авіадоставки. 

Найчастіше автоконтейнерне перевезення є частиною мультимодального 

перевезення, проте нерідко автоконтейнерні транспортування 

використовуються автономно. Наприклад, логістична компанія ТОВ “Зенал” 

ЛТД надає послуги автомобільних контейнерних перевезень по Україні (у т. 

ч. в усі обласні центри ЗРУ і в Кам’янець-Подільський, Червоноград, 

Дрогобич, Мукачеве, Калуш, Ковель), Молдові, Росії, Білорусі, також 

компанія здійснює інтермодальні та мультимодальні перевезення. 

Головними шляхами руху автомобільних вантажо- і пасажиропотоків у 

ЗРУ є автомобільні МТК. Через них проходять головні транзитні 

вантажопотоки, тому логістичні центри (підприємства) найчастіше 

створюються саме на автомобільних МТК (наприклад, логістичний центр 

“Карпати-Логістик” знаходиться на виїзді з міста Львова на автомобільному 

МТК). Проходження МТК створює можливості для розвитку невеликих міст 

з хорошим транспортно-географічним розташуванням.  

Ми побудували картосхему (рис. 3.11) еквідистантних 20-кілометрових 

зон відносно автомобільних МТК у ЗРУ. Територію ЗРУ охоплюють сім 20-

кілометрових зон відносно автомобільних МТК. Через головні логістичні 

центри (обласні центри) ЗРУ, крім Івано-Франківська, проходять 

автомобільні МТК. Території північної і південно-східної частин 

Хмельницької області, півночі Рівненської, сходу Закарпатської, південного 

заходу Івано-Франківської, крайнього сходу і заходу Чернівецької областей є 

суттєво віддаленими від зон проходження автомобільних МТК, а отже, 

містам обласного значення, які знаходяться на цих територіях, складно 

претендувати на роль логістичних центрів регіону. Такі віддалені від зон 

проходження автомобільних МТК території є також і у Львівській та 

Волинській областях, хоча забезпеченість цих областей автомобільними 

МТК є відносно високою. Найкритичнішою щодо віддаленості від зон  
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Рис. 3.11. Еквідистантні зони навколо автомобільних МТК у ЗРУ 
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проходження МАТК є ситуація в Івано-Франківській області. Чітко 

простежується відповідність проходження зон автомобільних МТК 

конфігурації Тернопільської області, що створює сприятливі умови для 

функціонування тут логістичних центрів. Майже вся територія 

Тернопільської і Львівської областей потрапляє у перші дві 20-кілометрові 

зони навколо автомобільних МТК. Наявність в ЗРУ суттєво віддалених від 

автомобільних МТК територій зумовлює потребу активнішої участі регіону у 

європейських транспортно-логістичних проектах. 

 

3.3. Характеристика регіону відносно прикордонних пунктів 

пропуску 

Зовнішньоекономічні зв’язки між державами розширюються і стають 

інтенсивнішими, тому зростає роль логістичного підходу до управління 

експортно-імпортними товарними потоками, застосування якого створює 

значний резерв загального зниження витрат. У цьому контексті в логістиці 

сформувався новий прикладний напрямок, який пов’язує логістичну і митну 

діяльність. Митна логістика фокусується на плануванні та організації руху 

експортно-імпортних товарних потоків з урахуванням вимог митного 

законодавства і використанням його можливостей. Окрім компонентного і 

функціонального аспектів, митна логістика характеризується регіональним 

аспектом. Це дозволяє здійснювати митно-логістичний аналіз окремих 

територій, зокрема, і ЗРУ. Актуальність такого дослідження є очевидною, 

адже шість із восьми областей регіону мають вихід до державного кордону, а 

також регіон посідає важливе місце у проектах Єврологістики. 

Логістична функція митної діяльності полягає в організації митної 

переробки вантажів, яка об’єднує процеси реалізації митних процедур, 

пов’язаних із фізичним переміщенням зовнішньоторговельних вантажів 

через митний кордон. Логістика повинна забезпечити узгодженість 

матеріальних (товарних), фінансових та інформаційних потоків у митній 

діяльності, оптимальну технологію переміщення товарів через митний 
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кордон з метою прискорення цього процесу, а також відпрацювання 

стандартних логістичних вимог як щодо митних режимів (тобто, митниць), 

так і щодо учасників зовнішньоторговельної діяльності. Отже, логістична 

функція митної діяльності охоплює два напрямки [51, 99]: 1) логістизацію 

процесу митної переробки вантажів; 2) митну діяльність транспортно-

логістичних компаній. Перший напрямок передбачає аналіз митно-

логістичних потоків, тобто інтегрованих товарних, інформаційних і 

фінансових потоків, пов’язаних з перетином митного кордону та стягненням 

відповідних митних зборів і платежів. Основою митно-логістичних потоків є 

зовнішньоторговельні потоки, які мають транскордонний характер і 

включають вхідні (імпортні) і вихідні (експортні) види потоків. Щодо 

другого напрямку, то митні функції транспортно-логістичних організацій 

полягають у тому, що їх діяльність пов’язана з перетинанням митних 

кордонів і виконанням експортно-імпортних логістичних операцій. Отже, 

дана діяльність вимагає знання і дотримання митних вимог та взаємодії з 

митними органами. Крім того, великі транспортно-логістичні організації 

мають у своїй структурі митні пости та митні склади, можуть виконувати 

функції митного перевізника та митного брокера, тобто самі певною мірою 

можуть здійснювати митні функції. 

Ми вважаємо, що регіональний аспект митної логістики дає змогу 

здійснювати митно-геологістичну характеристику окремих територій, 

зокрема, і ЗРУ, що включає відомості про геопросторову організацію 

суб’єктів митно-логістичної діяльності (митниць, митних постів, компаній, 

що надають митно-брокерські послуги), елементів митної інфраструктури 

регіону (митних пунктів пропуску і пунктів контролю) та експортно-

імпортних товарних потоків. 

У межах областей ЗРУ функціонують митниці: Волинська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, 

Хмельницька, Чернівецька. Найбільше митних постів мають Львівська, 

Закарпатська та Волинська митниці, найменше – Тернопільська та 
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Хмельницька. Розглянемо деякі аспекти діяльності митних постів на 

прикладі митного поста “Дрогобич”. Зона діяльності цього поста охоплює 

міста Дрогобич, Борислав, Трускавець, Стебник, Самбір, Старий Самбір, 

Турка, а також Дрогобицький, Самбірський, Старосамбірський та 

Турківський райони Львівської області. Основні завдання і функції даного 

митного поста: 1) безпосереднє здійснення митної справи, контроль за 

додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства 

України з питань митної справи; 2) застосування відповідно до законів 

України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне 

справляння податків, зборів (інших обов’язкових платежів) при переміщенні 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України або проведенні митних процедур; 3) створення сприятливих 

умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів пасажиропотоку через 

митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності 

юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності; 4) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. У 

складі митного поста “Дрогобич” функціонує сектор митного оформлення 

“Самбір”.  

Митні пости Волинської митниці: “Ягодин”, “Устилуг”, “Доманове”, 

“Дольськ”, “Піща”, “Володимир-Волинський”, “Нововолинськ”, “Ковель”, 

“Луцьк”, “Заболоття”, “Ізов”. Митні пости Закарпатської митниці: “Тиса”, 

“Павлове”, “Ужгород”, “Малий Березний”, “Ужгород-вантажний”, 

“Мукачеве”, “Виноградів”, “Тячів”, “Солотвино”, “Дякове”, “Вилок”, 

“Лужанка”, “Батєве”, “Чоп-залізничний”. Митні пости Івано-Франківської 

митниці: “Коломия”, “Ямниця”, “Івано-Франківськ – центральний”, “Калуш”, 

“Долина”. Митні пости Львівської митниці: “Львів – аеропорт”, “Дрогобич”, 

“Стрий”, “Броди”, “Сокаль”, “Краковець”, “Мостиська”, “Рава-Руська”, 

“Смільниця”, “Городок”, “Львів – поштовий”, “Малехів”, “Скнилів”, 

“Запитів”, “Грушів”, “Угринів”. Митні пости Рівненської митниці: 

“Городище”, “Костопіль”, “Прикладники”, “Рівне – Центральний”, “Сарни”, 
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“Удрицьк”, “Дубно”. Митні пости Тернопільської митниці: “Чортків”, 

“Збараж”. Митні пости Хмельницької області: “Хмельницький – 

центральний”, “Кам’янець-Подільський”, “Славута”. Митні пости 

Чернівецької області: “Чернівці”, “Вадул-Сірет”, “Мамалига”, “Кельменці”, 

“Россошани”, “Сокиряни”.  Отже, загалом, митно-логістична діяльність у 

Західному регіоні України здійснюється у 64 митних постах, що становить 

32% від усієї кількості митних постів України.  

Митні функції здійснюють також великі транспортно-логістичні 

компанії. Маючи у своїй структурі митні пости та митні склади, такі компанії 

виконують функції митних брокерів або митних перевізників. Наприклад, 

провідний український 3PL-оператор “УВК Україна” пропонує клієнтам 

комплексні логістичні рішення, у тому числі митно-брокерські послуги та 

консалтинг в сфері митно-брокерського законодавства: 1) зберігання та 

обробку товарів на митному складі площею 1000 м
2
; 2) посередницькі 

послуги митного брокера, які включають проведення митного оформлення 

“під ключ”; 3) консалтинг зовнішньоекономічних операцій суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, який включає: попередній розрахунок 

зовнішньоекономічної операції; оцінку ступеню ризику 

зовнішньоекономічної операції як на етапі митного оформлення, так і на 

етапі постаудитконтролю; допомогу в складанні текстів 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), товарно-транспортних та 

інших документів; консультації з митного оформлення та ін. У всіх обласних 

центрах ЗРУ знаходяться представництва логістичного оператора “УВК 

Україна”. Варто зазначити, що дуже часто митно-брокерські послуги 

надають спеціалізовані компанії. Загалом, у ЗРУ найбільше компаній, що 

надають митно-брокерські послуги (без урахування фізичних осіб-

підприємців), зосереджено у Львівській, Волинській та Рівненській областях. 

У Волинській області найбільше митних брокерів є у місті Луцьк та його 

околицях, а також в містах Ковель, Володимир-Волинський, Нововолинськ, 

Любомль, Голоби. Приклади таких компаній у Волинській області: ПП 
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“Волинь-Брок”, ТОВ “Глорія-Імпекс плюс”, ТОВ “Термінал”  тощо. У 

Закарпатській області варто відзначити перш за все міста Ужгород, Чоп і 

Мукачеве, митні брокери також є у Береговому, Сваляві, Виноградові та 

Іршаві. Приклади: ТОВ “Варіант-Логістик”, ПП “УжЕкспоТранс”, ПП “Лета-

Сервіс” тощо. В Івано-Франківській області виділяються міста Івано-

Франківськ, Калуш, Коломия, Долина, а також Тисмениця, Рогатин, Вигода. 

Приклади компаній: ТОВ “Брокбізнес”, ТОВ “Галицький брокер”, ПП 

“Присілок” тощо. У Львівській області абсолютним лідером за кількістю 

таких компаній є місто Львів, також виділяються міста Городок, Мостиська, 

дещо менше митних брокерів є у містах Самбір, Червоноград, Яворів. 

Приклади компаній: ТОВ “Укртранс ЛТД”, ТОВ “Росан-Глобал”, ПП 

“Сервіс-Плюс” тощо. На Рівненщині найбільшим центром надання митно-

брокерських послуг є місто Рівне, також виділяються міста Сарни, Костопіль, 

Дубровиця, Здолбунів, Дубно. Приклади компаній: ТОВ “Автотранселіт”, ПП 

“Астра-Захід”, ТОВ “Броклогістик” тощо. Центри надання митно-

брокерських послуг у Тернопільській області – міста Тернопіль, Чортків, 

Збараж. Приклади: ТОВ “Інтерброк”, ПП “Івмар”, ТОВ “Лад” тощо. Лідером 

за кількістю митно-брокерських компаній у Хмельницькій області є місто 

Хмельницький, виділяються також міста Старокостянтинів і Шепетівка. 

Приклади компаній: ТОВ “АМВ-Брокер”, ТОВ “Брок-Імекс”, ПП “Ексім-

Груп” тощо. У Чернівецькій області найбільший центр надання митних 

послуг – місто Чернівці. Приклади компаній: ПП “Актив-Агро ВГ”, ТОВ 

“Плафена”, ТОВ “КорНата” тощо.  

Усі види сполучення (залізничне, автомобільне, повітряне) через 

державний кордон України здійснюються у пунктах пропуску. Області ЗРУ, 

крім Тернопільської та Хмельницької, межують з іншими державами, і це 

зумовлює потребу в ефективному функціонуванні пунктів пропуску.  

Пункт пропуску через державний кордон – це спеціально виділена 

територія на залізничних і автомобільних станціях, в аеропортах (на 

аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де 
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здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через 

державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. У 

разі виникнення потреби на території окремих залізничних станцій, 

аеропортів (аеродромів) тощо можуть створюватися пункти контролю. 

Пункти пропуску класифікуються [74]: 1) за категоріями – міжнародні 

(пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобів та 

вантажів будь-яких держав, а також осіб без громадянства); міждержавні 

(пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобів та 

вантажів України і суміжної держави); місцеві (пропуск через державний 

кордон громадян України і суміжної держави, які проживають у 

прикордонних областях (районах), і транспортних засобів, що їм належать, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України); 2) за видами 

сполучення – для автомобільного, залізничного, морського, пішохідного, 

повітряного; 3) за характером транспортних перевезень – пасажирські, 

вантажні, вантажно-пасажирські (з обмеженням або без обмеження 

вантажопідйомності транспортних засобів); 4) за режимом функціонування – 

постійні, тимчасові; 5) за часом роботи – цілодобові та такі, що працюють у 

визначений час. Аналогічно класифікуються пункти контролю. 

Загалом, у ЗРУ нараховується 64 пункти пропуску і 7 пунктів 

контролю. Розподіл за категоріями [74]: пункти пропуску: 56 міжнародних, 

1 міждержавний, 7 місцевих; пункти контролю: 7 міжнародних. Розподіл за 

видами сполучення: пункти пропуску: 29 автомобільних, 7 автомобільних і 

пішохідних, 1 автомобільний, пішохідний та для велосипедистів, 

1 пішохідний та для велосипедистів, 19 залізничних, 7 повітряних; пункти 

контролю: 7 залізничних. Розподіл за характером транспортних перевезень: 

пункти пропуску: 18 пасажирських, 3 вантажні, 43 вантажно-пасажирських; 

пункти контролю: 1 пасажирський, 5 вантажних, 1 вантажно-пасажирський. 

Розподіл за режимом функціонування: пункти пропуску: 48 постійних, 

16 тимчасових; пункти контролю: 7 постійних. Розподіл за часом роботи: 

57 цілодобових, 7 за визначеним часом; пункти контролю: 7 цілодобових. На 
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кордоні з Польщею у пунктах пропуску Устилуг – Зосінг, Рава-Руська –

 Гребенне, Краковець – Корчова, Шегині – Медика завантаженість висока, на 

кордоні з Румунією у пункті пропуску Дякове – Галмеу – середня, а в інших 

пунктах пропуску – низька (рис. 3.12).  

 

 

Рис. 3.12. Митно-логістична діяльність у ЗРУ 
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Ми побудували еквідистантні 20-кілометрові зони навколо 

автомобільних вантажних і пасажирсько-вантажних пунктів пропуску через 

державний кордон у ЗРУ (рис. 3.13). Найвіддаленіші від автомобільних 

вантажних і пасажирсько-вантажних пунктів пропуску зони розташовані на 

півночі Хмельницької обл. (Ізяслав, Красилів, Нетішин, Полонне, Славута, 

Стара Синява, Старокостянтинів, Теофіполь, Шепетівка та ін.), півдні 

Рівненської обл. (Здолбунів, Демидівка, Дубно, Корець, Млинів, Острог, 

Радивилів, Рівне, та ін.), півночі та центрі Тернопільщини (Бережани, Збараж, 

Козова, Кременець, Ланівці, Тернопіль, Шумськ та ін.), північному сході 

Івано-Франківської обл. (Галич, Івано-Франківськ, Калуш та ін.). 

Найбільш віддалені 20-кілометрові зони від залізничних вантажних і 

пасажирсько-вантажних пунктів пропуску у ЗРУ (рис. 3.14) 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, Збараж, Козова, Кременець, Ланівці, Тернопіль, 

Шумськ та ін.).  

Представлені у табл. 3.1 показники демонструють залежність між 

щільністю пунктів пропуску і контролю та обсягом експорту-імпорту товарів 

областей ЗРУ з країнами межування. Деякі ділянки кордону (Закарпатська 

область з Польщею, Івано-Франківська область з Румунією) взагалі не мають 

пунктів пропуску, або їх дуже мало на значному відрізку кордону 

(Чернівецька область з Румунією, Закарпатська область з Румунією, 

Рівненська область з Білоруссю). Проте відсутність або мала кількість 

пунктів пропуску на значному відрізку кордону не завжди свідчать про 

слабкі зовнішньоекономічні зв’язки між суміжними територіями. І навпаки, 

значна кількість пунктів пропуску на відносно значному відрізку кордону не 

завжди свідчить про інтенсивні зовнішньоекономічні зв’язки. Наприклад, 

Закарпатська область не має пунктів пропуску через кордон з Польщею, але 

обсяг експортно-імпортних операцій між ними досить значний. Натомість, 

значна щільність пунктів 
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Рис. 3.13. Еквідистантні зони навколо автомобільних пунктів пропуску 

в ЗРУ 
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Рис. 3.14. Еквідистантні зони навколо залізничних пунктів пропуску в 

ЗРУ 
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пропуску Чернівецької області з Молдовою (1 пункт пропуску на 15 км) 

свідчить про нераціональність відкриття деяких пунктів пропуску, оскільки 

обсяги експортно-імпортних операцій між ними незначні. Очевидно, що 

наявна щільність пунктів пропуску між Львівською областю і Польщею (1 

 

Таблиця 3.1 

Залежність між щільністю пунктів пропуску через кордон та 

обсягом експорту-імпорту товарів областей Західного регіону України за 

країнами межування 
 

Область Країна 

межування 

Протяжні

сть 

державно

го 

кордону, 

км 

Кількість 

сухопутних 

пунктів 

пропуску і 

пунктів 

контролю 

Щільність 

пунктів 

пропуску, 

1 на км 

Експорт 

товарів 

області до 

країни 

межування 

за 2014 рік, 

тис. дол. 

США 

Імпорт 

товарів 

області з 

країни 

межування 

за 2014 рік, 

тис. дол. 

США 

Волинська Білорусь 205 9 23 48699,1 20546,5 

Польща 190 6 32 149122,0 98832,8 

Закарпатська Польща 33,4 - - 77984,6 58681,9 

Словаччина 98,5 6 16 85505,2 19925,3 

Угорщина 130 8 16 632758,3 155241,5 

Румунія 205,4 5 41 25876,3 17574,8 

Івано-

Франківська 

Румунія 48 - - 52830,9 

 

11760,9 

Львівська Польща 258 10 26 310332,8 554977,7 

Рівненська Білорусь 234 6 39 19092,2 36749,0 

Чернівецька Румунія 226,4 2 113 30375,4 21380,0 

Молдова 178 12 15 4265,5 722,7 

 

пункт пропуску на 26 км) є замалою, зважаючи на інтенсивні 

зовнішньоторговельні зв’язки між цими територіями. Ефективнішою 

альтернативою створення нових та закриття існуючих пунктів пропуску 

може бути запровадження логістичного підходу в діяльності усіх митних 

органів, у тому числі, пунктів пропуску. Цей підхід передбачає, насамперед, 

створення тимчасових митно-логістичних центрів, вдосконалення митного 

законодавства, використання новітніх інформаційно-технічних засобів 

забезпечення діяльності митних органів тощо. 
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3.4. Комплексна геологістична характеристика регіону 

Ми здійснили комплексну геологістичну характеристику ЗРУ, 

виділивши на основі головних логістичних каналів форми геопросторової 

організації зернової логістики (рис. 3.14): центри – Бродівсько-

Радивилівський, Дубровицький, Кам’янка-Бузький, Козівський, Бусько-

Золочівський, Кам’янець-Подільський, Сокальський, Горохівсько-

Радехівський, Новоселицький; кущі – Ковельсько-Турійський, Луцько-

Рожищенський, Сокальсько-Горохівський, Володимир-Волинсько-

Іваничівський, Дубнівсько-Млинівський, Городоцько-Чемеровецький, 

Білогірсько-Лановецький, Рогатинсько-Жидачівський,Тернопільсько-

Підволочиський, Теребовлянсько-Гусятинсько-Бучацький, Калусько- 

Рожнятівський, Стрийсько-Дрогобицький, Мукачівсько-Берегівський, 

Городенківсько-Заліщицький, Заставнівсько-Кіцманський, Сокирянсько-

Кельменецький, Дунаєвецько-Ярмолинецький, Хмельницько-Красилівсько-

Деражнянський, Старокостянтинівський, Славутсько-Шепетівський, 

Рівненсько-Здолбунівський. 

Зауважимо, що в науковій вітчизняній і закордонній літературі майже 

не зустрічаються геологістичні дослідження комплексного характеру, 

натомість, комплексні логістичні дослідження зустрічаються частіше. 

Найбільш яскравим прикладом здійснення комплексної характеристики в 

логістиці є розрахунок індексу логістичної активності (LPI), який включає в 

себе шість ключових компонентів ефективності: ефективність роботи митних 

органів, якість інфраструктури, простота організації міжнародних доставок 

товарів, якість логістичних послуг, можливість відслідковування вантажів, 

дотримання термінів поставок. Цей індекс дає якісну характеристику 

логістичної системи країни. Україна у 2016 році за LPI посідає 80-е місце 

серед 158 країн світу (Додаток Д). На регіональному рівні порахувати такий 

індекс складно, оскільки потрібні оцінки експертів у сфері логістики.  

Ми визначаємо логістичний габ як транспортний вузол, де 

функціонують суб’єкти логістичної діяльності і відбувається взаємодія 
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різних логістичних потоків. Логістичні габи поділяються на внутрішні та 

прикордонні; обласні та міжрайонні; з митним постом і без митного поста; 

дистрибутивні, перенавантажувальні, комбіновані, прикордонні (рис. 3.15). 

Перспективні міста у ЗРУ для створення логістичних габів: усі обласні центри, а 

також Броди, Володимир-Волинський, Здолбунів, Кам’янець-Подільський, Ківерці, 

Ковель, Коломия, Мукачеве, Рава-Руська, Рогатин, Самбір, Сарни, Стрий, Чоп, 

Чортків, Шепетівка. 

 

Рис. 3.14. Форми геопросторової організації зернової логістики 
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Методика розрахунку індексу регіональної логістичної діяльності 

ґрунтується на обчисленні часткових індексів: кількості логістичних 

компаній, обсягу вантажообігу автомобільного транспорту, кількості 

організацій гуртової торгівлі, обсягу гуртового товарообігу. 

 

Рис. 3.15. Багатовимірна характеристика областей Західного регіону 

України за головними логістичними показниками 
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Максимальне значення індексу регіональної логістичної діяльності 

характерне для Львівської обл., середнє – для Закарпатської та Волинської 

областей, нижче від середнього – для Хмельницької, Тернопільської, Івано-

Франківської, Рівненської, низьке – для Чернівецької обл. Загалом, 

спостерігаємо зростання значення індексу в напрямі до західного кордону. 

На основі багатовимірного аналізу виділено чотири типи областей ЗРУ 

за головними логістичними показниками. Львівська обл. характеризується 

великою кількістю логістичних компаній, великим обсягом вантажообігу 

автомобільного транспорту, великою кількістю підприємств гуртової 

торгівлі, великим обсягом гуртового товарообігу. Закарпатська обл. має вищу 

від середньої кількість логістичних компаній, великий обсяг вантажообігу 

автомобільного транспорту, нижчу від середньої кількість підприємств 

гуртової торгівлі, нижчий від середнього обсяг гуртового товарообігу. 

Рівненська і Хмельницька області характеризуються 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. 
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Висновки до Розділу 3 

Головними осередками логістичної діяльності ЗРУ є місто Львів, 

обласні центри, міста обласного значення і районні центри. Львів – 

найбільший у регіоні транспортний вузол (стосовно всіх видів перевезень), 

має вигідне розташування 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 посередників і ринків для збуту продукції. 

Сприятливі умови для логістичної діяльності мають міста, які розміщені в 

першій і другій 50-кілометрових еквідистантних зонах навколо Львова. 

За обсягом пасажиропотоків у регіоні найбільшою залізничною 

вузловою станцією є Львів, до великих належать залізничні вузлові станції 

Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Рівне, Ужгород, 

Ковель, Шепетівка, Стрий. Найбільші за обсягом пасажиропотоків залізничні 

невузлові станції – Мукачеве, Луцьк, Трускавець, Кам’янець-Подільський. У 

більшості областей ЗРУ обсяги прибуття вантажів залізницями переважають 

над обсягами їхніх відправлень, що здебільшого пов’язано з транзитністю і 

прикордонним транспортно-географічним положенням областей, а також із 

роботою теплоелектростанцій, які є споживачами вугілля; переважання 

обсягів відправлення вантажів залізницями над обсягами їхніх прибуттів у 

Тернопільській і Рівненській областях можна пояснити розвитком зернової та 

цементної галузей, продукцію яких часто експортують за межі регіону. 

Перспективними для ЗРУ є інтермодальні залізничні перевезення, проте 

кількість перевізників тут обмежена. 

Найбільший обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом у 

ЗРУ характерний для Львівської та Рівненської областей, мінімальний – для 

в регіоні виділяються Львівська і Волинська області, найменші значення 

цього показника мають Закарпатська та Хмельницька області. Лідерами за 

обсягом перевезення вантажів автотранспортом у регіоні є Хмельницька, 

Львівська і Тернопільська області, а за показником вантажообігу 
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автотранспортом – Львівська і Закарпатська області. Останніми роками у 

світі, і в Україні зокрема, поширеними стають автомобільні контейнерні 

перевезення, які є одним із найшвидших способів транспортування вантажів 

після авіадоставки.  

На кордоні з Польщею у пунктах пропуску Устилуг – Зосінг, Рава-

Руська – Гребенне, Краковець – Корчова, Шегині – Медика завантаженість 

висока, на кордоні з Румунією у пункті пропуску Дякове – Галмеу – середня, 

а в інших пунктах пропуску – низька. 

На основі розміщення у межах ЗРУ елеваторів і пунктів переробки 

зерна виділено форми геопросторової організації зернової логістики, 

зокрема, 9 центрів і 21 кущ. У межах цих геопросторових утворень між 

суб’єктами господарської діяльності виникають найбільш інтенсивні 

вантажні потоки. 

Логістичний габ – це 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, 

перенавантажувальні, комбіновані, прикордонні.  

Методика розрахунку індексу регіональної логістичної діяльності 

ґрунтується на обчисленні часткових індексів: кількості логістичних 

компаній, обсягу вантажообігу автомобільного транспорту, кількості 

організацій гуртової торгівлі, обсягу гуртового товарообігу. Максимальне 

значення індексу регіональної логістичної діяльності характерне для 

Львівської обл., середнє – для Закарпатської та Волинської областей, нижче 

від середнього – для Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, 

Рівненської, низьке – для Чернівецької обл. Загалом, спостерігаємо зростання 

значення індексу в напрямі до західного кордону. 

На основі багатовимірного аналізу виділено чотири типи областей ЗРУ 

за головними логістичними показниками. 

 



156 

РОЗДІЛ 4. ГЕОЛОГІСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ В ЗАХІДНОМУ 

РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

4.1. Оптимізація на основі задачі про мінімальне дерево на графі 

У задачі про мінімальне дерево на графі ми розглянули неорієнтований 

граф, який включає міжнародні та національні автомобільні дороги ЗРУ 

(рис. 4.1). Вузлами графа є головні автотранспортні вузли регіону, а також 

близькі до державного кордону міста, через які проходять автомобільні 

дороги міжнародного або національного значення. Всього вузлів – 27. 

Характеристиками ребер графа є реальні відстані між вузлами, усього їх 38. 

Загальна довжина ребер графа становить приблизно 3,6 тис. км. 

 

 

Рис. 4.1. Граф міжнародних і національних автодоріг ЗРУ 
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Отримане в результаті розв’язання задачі оптимальне граф-дерево 

включає 26 ребер. Сумарна довжина ребер дерева – 1,8 тис. км. У цьому 

графі-дереві на основі обчислення індексу доступності вузлів графа ми 

визначили центральний вузол і ним виявилося місто Рогатин. Індекс 

доступності обчислений на основі матриці топологічних відстаней. Матриця 

топологічних відстаней являє собою квадратну матрицю, елементами якої є 

топологічні відстані між усіма парами вузлів на графі [127]. Ми обчислили 

індекс доступності вузлів на основі матриці реальних відстаней, що, на нашу 

думку, сприяє отриманню об’єктивніших результатів. 

Отже, мінімальне значення індексу доступності для Рогатина свідчить 

про те, що Рогатин може претендувати на роль логістичного центру ЗРУ. 

Навколо Рогатина через кожні 100 км ми провели ізодистанти (рис. 4.2).  

Виявилося, що міста Тернопіль, Івано-Франківськ і Стрий входять у 

першу 100-кілометрову зону навколо Рогатина.  

Львів входить у 150-кілометрову зону. У 200-кілометрову зону входять 

міста Дубно, Жовква, Хмельницький, Чернівці, Яворів, у 250-кілометрову – 

Летичів, Луцьк, Мостиська, Мукачеве, Новоселиця, Рівне, Старокостянтинів, 

у 300-кілометрову – Берегове, Виноградів, Ужгород, Чоп, у 350-кілометрову 

зону навколо Рогатина потрапляють міста Володимир-Волинський, Ковель, 

Корець, у 400-кілометрову – Любомль, Ратне, найбільш віддаленим від 

Рогатина в ЗРУ є місто Сарни (входить у 500-кілометрову зону). 

На основі побудованого мінімального дерева можемо виділити 

найдешевші напрямки автомобільних перевезень в регіоні: північ-південь: 

Луцьк – Дубно – Тернопіль – Хмельницький, Луцьк – Дубно – Тернопіль – 

Рогатин – Стрий – Львів, Луцьк – Дубно – Тернопіль – Рогатин – Івано-

Франківськ – Чернівці, Луцьк – Дубно – Тернопіль – Рогатин – Стрий – 

Ужгород, Рівне – Дубно – Тернопіль – Хмельницький, Рівне – Дубно – 

Тернопіль – Рогатин – Стрий – Львів, Рівне – Дубно – Тернопіль – Рогатин – 

Івано-Франківськ – Чернівці, Рівне – Дубно – Тернопіль – Рогатин – Стрий – 

Ужгород та ін.; захід-схід: Луцьк – Дубно – Рівне, Львів – Стрий – Рогатин – 
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Тернопіль – Хмельницький та ін. Мінімальне дерево міжнародних та 

національних автодоріг виключає ділянку Дубно – Львів хорошої траси Київ 

– Чоп [1], пропонуючи їхати до Львова через Тернопіль, Рогатин і Стрий. Ще 

однією підставою необхідності ремонту ділянки Тернопіль – Рогатин – Стрий 

є проходження через неї включених у дерево графа автодоріг у напрямку 

Чернівців.  

 

 

Рис. 4.2. Дерево найменших відстаней на мережі міжнародних і 

національних автодоріг ЗРУ 

Досконала транспортна мережа повинна поєднувати економічність з 

надійністю [116]. Тому, на нашу думку, доцільно розширити отримане 

дерево, додавши до нього кілька циклічних замикань (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Дерево найменших відстаней та пропоновані цикли на мережі 

міжнародних і національних автодоріг ЗРУ 

Отриманий граф вже не буде деревом, однак з точки зору надійності та 

сполучення між головними логістичними центрами він матиме певні 

переваги. Пропоновані замикання у центральній частині графа (Львів – 

Дубно) і замикання для покращення автотранспортного сполучення між 

обласними центрами (Тернопіль – Чернівці, Хмельницький – Чернівці) 

зображені на рис. 4.3 пунктирними лініями. 

Ми побудували дерево за критерієм мінімального часу подолання 

відстаней на мережі міжнародних і національних автодоріг ЗРУ (рис. 4.4), 

врахувавши середню швидкість руху автомобіля залежно від якості 

автодороги. На основі існуючих даних щодо якості автодоріг, ми виділили  
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Рис. 4.4. Дерево мінімального часу подолання відстаней на мережі 

міжнародних і національних автодоріг ЗРУ 

три категорії міжнародних і національних автодоріг – відмінна, хороша і 

погана дорога, присвоївши їм такі значення середніх швидкостей руху – 100, 

80 і 60 км/год. відповідно [1]. Отримане дерево, на відміну від попереднього, 

виключає трасу Стрий – Рогатин, натомість, включає трасу Львів – Рогатин. 

Це пояснюється кращою якістю останньої, і відповідно, меншим часом для її 

подолання. 

Отже, мінімальне дерево на графі доріг регіону в цілому добре 

моделює оптимальну мережу автотранспортного сполучення, особливо в 

периферійній частині регіону. Водночас, вважаємо, що в центральній частині 
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регіону необхідні циклічні структури з надлишковими ребрами як для вищої 

надійності перевезень, так і для оптимальності перевезень в межах 

центральної частини. Циклічні структури потрібні також для кращого 

автотранспортного сполучення між обласними центрами, як головними 

логістичними центрами. Зазначимо також, що реальна оптимальна мережа 

автотранспортних шляхів може враховувати різні підходи, зокрема, 

мінімізацію довжин шляхів, мінімізацію часу руху та ін. 

 

4.2. Оптимізація на основі транспортної задачі лінійного 

програмування 

На основі транспортної задачі лінійного програмування ми 

змоделювали перевезення цементу від чотирьох цементних заводів регіону – 

ПАТ “Івано-Франківськцемент”, ПАТ “Миколаївцемент”, ПАТ 

“Волиньцемент” і ПАТ “Подільський цемент” –  до споживачів ЗРУ для 

оптимізації автомобільних перевезень цементу в регіоні. Максимальний 

річний обсяг виробництва цементу в регіоні має ПАТ “Подільський цемент”, 

на другому місці – ПАТ “Івано-Франківськцемент”, на третьому – 

ПАТ “Волиньцемент”, мінімальний річний обсяг виробництва цементу має 

ПАТ “Миколаївцемент” [64]. У випадку розгляду в якості споживачів 

населення 127 адміністративних районів регіону кількість змінних 

оптимізації становить 508, що перевершує можливості стандартного пакету 

“Excel”. Тому нами здійснене групування адміністративних районів в більші 

територіальні одиниці – повіти. Зауважимо, що в Україні адміністративно-

територіальна реформа знаходиться на етапі концептуального становлення і 

включає кілька альтернативних підходів. У дослідженні використана одна з 

поширених схем групування районів Ігоря Коліушка, хоча можливе 

застосування і інших відомих схем. Схема повітового устрою Ігоря Коліушка 

передбачає 37 повітів в межах ЗРУ, отже, кількість змінних оптимізації 

становить 148, що допустимо для пакета “Excel”. Потреби повітів в цементі 

оцінені розрахунковим методом пропорційно до кількості населення в 
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кожному повіті за умови закритості транспортної задачі. Показники вартості 

перевезення цементу оцінені пропорційно реальним (уздовж доріг) відстаням 

між заводами та адміністративними центрами повітів. 

За результатами вирішення транспортної задачі створена картосхема 

оптимальних зон поставок цементу в межах ЗРУ (рис. 4.5). Виходячи з 

особливостей цих зон, нагадаємо, що критерієм оптимальності задачі є 

мінімізація сумарних транспортних витрат перевезень цементу в ЗРУ в 

цілому. На вирішення завдання істотно вплинув той факт, що потужність 

ПАТ “Подільський цемент” в 2014 році була найбільшою в регіоні, а 

потужність ПАТ “Миколаївцемент” – найменшою. Крім оптимальних зон 

поставки цементу на картосхемі представлені: обсяг виробництва цементу 

заводами, автотранспортна мережа регіону в складі доріг міжнародного, 

національного та регіонального значення, просторовий розподіл 

оптимального обсягу поставок цементу від заводів до споживачів. 

Виходячи із загальнорегіональних інтересів ЗРУ, продукцію 

ПАТ “Подільський цемент” доцільно постачати в Хмельницьку та 

Чернівецьку області, південно-східну частину Тернопільської та Івано-

Франківської області, а також у крайню східну частину Львівської області. 

Наявність одного повіту, відірваного від основної зони, пояснюється двома 

причинами. По-перше, зіграла роль конфігурація Кременецького повіту 

Тернопільської області. По-друге, в напрямку з Тернополя на Броди ведуть 

відразу дві серйозні автомобільні дороги (М19 і Р39). ПАТ “Подільський 

цемент” в межах виділеної оптимальної зони поставки цементу з’єднаний з 

містом Тернопіль задовільною ділянкою автодороги Н03 і задовільною 

ділянкою автодороги М12, також задовільною ділянкою дороги Р24, яка від 

Борщева є поганою, і задовільною ділянкою автодороги М19. З містом 

Чортків завод сполучений  задовільною ділянкою дороги Р24, яка від 

Борщева є поганою, і задовільною ділянкою автодороги М19. Таке ж  
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Рис. 4.5. Оптимальні зони постачання цементу в ЗРУ 
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сполучення є з містами Старокостянтинів (Н03), Хмельницький (Н03), 

Кам’янець-Подільський (Н03), Хотин (Н03), Чернівці (Н03). З містом 

Сторожинець завод з’єднаний задовільною ділянкою дороги Н03 і поганою 

ділянкою автодороги Р62. З Городком є задовільне (Н03) і погане (Р50) 

сполучення, з Шепетівкою – також задовільне (Н03) і погане (Р05). З 

Коломиєю завод з’єднаний задовільними ділянками автошляхів Н03 і Н10. В 

рамках цієї оптимальної зони поставок цементу сполучення головних міст і 

заводу є задовільним і поганим, а хороше сполучення взагалі відсутнє [1, 

122]. 

Продукцію ПАТ “Івано-Франківськцемент” доцільно постачати в 

Закарпаття, південно-східну частину Львівської області, західну частину 

Тернопільської та майже всю Івано-Франківську (крім південно-східної 

частини) область. Найбільший обсяг поставок припадає на територію з 

центром в Івано-Франківську, з яким завод з’єднаний хорошою ділянкою 

автодороги Н09. З містами Ужгород та Мукачеве завод з’єднаний 

задовільний ділянкою автодороги Н10 і хорошою ділянкою дороги М06. 

Задовільне сполучення завод має з містами Калуш (Н10), Стрий (Н10), 

Надвірна (Н09). З Береговим існує задовільне (Н10 і М24) і хороше (М06) 

сполучення. З містами Рахів та Хуст завод з’єднаний задовільною і поганою 

ділянками автодороги Н09. Місто Золочів з’єднане з заводом хорошою 

ділянкою автодороги Н09 і поганою ділянкою дороги Н02. Погане 

сполучення завод має з містами Бережани (М12) і Дрогобич (автодороги 

територіального значення) [1, 122]. 

Продукцію ПАТ “Волиньцемент” доцільно постачати у Волинську та 

Рівненську області, а також на північ Тернопільської області. Найбільший 

обсяг поставок припадає на територію з центром у Рівному, з яким завод 

з’єднаний задовільною ділянкою автодороги Р05. Хороше сполучення завод 

має з містом Дубно (М06). З Маневичами завод з’єднаний задовільними 

ділянками автошляхів Н22 і Р14, з Ковелем – Н22 і М19. Задовільне 

сполучення існує також з містами Володимир-Волинський (Н22) і Кременець 
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(М19). З Луцьком завод має хороше (М06) і задовільне (М19) сполучення. 

Погане сполучення існує з містами Костопіль (Р05) і Сарни (Р05) [1, 122]. 

Продукцію ПАТ “Миколаївцемент” доцільно постачати тільки в 

західну частину Львівської області. Максимальний обсяг поставок припадає 

на місто Львів, з яким завод з’єднаний хорошою автодорогою міжнародного 

значення М06. Через Городок також проходить хороша траса М11. 

Проблематичним є сполучення з Самбором (погана автодорога Н13) і 

Червоноградом (погана автодорога Р15). Цікаво, що сам завод знаходиться на 

території Миколаївського району, який потрапляє в зону впливу цементного 

заводу ПАТ “Івано-Франківськцемент” [1, 122]. 

Зауважимо, що здійснена оптимізація перевезень цементу не враховує 

можливості його експорту за межі регіону. У реальності, діючі цементні 

заводи часто мають сертифікати на відповідність їх продукції європейським 

стандартам для можливості експортування. 

 

4.3. Оптимізація розміщення розподільчих центрів на основі 

центрографії 

На основі центрографії ми дослідили оптимальне розміщення 

розподільчих центрів для цукрових буряків, вирощених у межах Волинської, 

Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, 

Чернівецької областей (у Закарпатській області цукрові буряки не 

вирощують) і ЗРУ загалом. Виробниками цукрових буряків, за умовою 

задачі, виступають адміністративні райони ЗРУ, координати центрів яких є 

відомими. Показники обсягу виробництва цукрових буряків у розрізі 

адміністративних районів взяті зі статистичних щорічників областей ЗРУ. 

Розраховане розміщення центрів ваги виробництва цукрових буряків 

(рис. 4.6.) свідчить про їх тяжіння до ринків збуту, зокрема, до діючих 

цукрових заводів. У Волинській області найбільше цукрових буряків 

вирощують у Горохівському, Луцькому і Володимир-Волинському районах 

[105]. Центр ваги виробництва цукрових буряків для Волині знаходиться біля 
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міста Локачі між Гнідавським та Іваничівським цукровими заводами. 

Недалеко від міста Локачі проходить автодорога національного значення Н22 

у напрямку Луцька [122].  

 

Рис. 4.6. Розміщення центрів ваги виробництва цукрових буряків 

у ЗРУ 

На Рівненщині найбільше цукрових буряків вирощують у 

Млинівському і Радивилівському районах [109]. Центр ваги виробництва 

цукрових буряків виявився недалеко від міста Дубно, через яке проходять 
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міжнародні траси М06 і М19, зокрема і в напрямку Гнідавського цукрового 

заводу [122].  

Цукрові буряки на Львівщині найбільше вирощують у Сокальському, 

Кам’янка-Бузькому і Радехівському районах. Центр ваги виробництва 

цукрових буряків для області знаходиться на відстані 25 км на південний 

захід від міста Радехів, через яке проходить автодорога національного 

значення Н17, і де знаходиться єдиний діючий в області Радехівський 

цукровий завод [108].  

В Івано-Франківській області центр ваги виробництва цукрових буряків 

розташовується біля міста Городенка. Зауважимо, що в Городенці раніше 

функціонував цукровий завод, проте зараз в області немає діючих заводів з 

виробництва цукру. Неподалік Городенки проходить міжнародна траса М19 

у напрямку Чернівців [122]. До речі, саме Городенківський район є лідером в 

області за обсягом вирощування цукрових буряків [107].  

У Чернівецькій області немає діючих цукрових заводів, а центр ваги 

виробництва цукрових буряків знаходиться біля міста Заставна 

(Заставнівський район – лідер в області за обсягом вирощування цукрових 

буряків [112]), неподалік якого проходить міжнародна траса М19 у напрямку 

Чернівців [122].  

На Тернопільщині цукрові буряки найбільше вирощують у 

Гусятинському, Підволочиському і Козівському районах [110]. У 

Тернопільській області центр ваги виробництва цукрових буряків 

знаходиться біля міста Теребовля, що на міжнародній трасі М19 між 

Чортківським, Збаразьким та Хоростківським цукровими заводами [122]. 

Саме в Тернопільській області на відстані 24 км на північ від діючого 

Збаразького цукрового заводу знаходиться центр ваги виробництва цукрових 

буряків ЗРУ.  

Найбільший обсяг виробництва цукрових буряків і найбільшу кількість 

цукрових заводів у ЗРУ має Хмельницька область. Тому логічно, що діючі 

цукрові заводи області (Красилівський, Старокостянтинівський, 
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Теофіпольський, Наркевицький і Волочиський) компактно розміщуються 

навколо центру ваги виробництва цукрових буряків біля міста Красилова на 

невеликих відстанях. Неподалік Красилова проходить автодорога 

національного значення Н03 у напрямку Хмельницького [122]. Цукрові 

буряки на Хмельниччині найбільше вирощують у Красилівському, 

Волочиському і Шепетівському районах [111]. 

 

4.4. Оптимізація розміщення розподільчих центрів на основі задачі 

мінімуму сумарних відстаней 

На основі задачі мінімуму сумарних відстаней ми здійснили 

геологістичну оптимізацію розміщення розподільчих центрів для картоплі, 

овочів, м’яса у ЗРУ. Показники обсягу виробництва картоплі, овочів, м’яса у 

розрізі адміністративних районів взяті зі статистичних щорічників областей 

ЗРУ. 

Розраховане розміщення центрів найменших відстаней виробництва 

картоплі (рис. 4.7) свідчить про їх тяжіння як до ринків збуту, так і до 

виробництв, якими в основному є домогосподарства населення. У 

Волинській області такий центр знаходиться біля міста Ковель, в якому 

перетинаються автошляхи міжнародного значення М07 та М19 [122]. Таке 

розміщення центра найменших відстаней виробництва картоплі на Волині 

обумовлене його близькістю до головних районів-виробників картоплі в 

області – Ратнівського, Любешівського і Камінь-Каширського [105]. У 

Рівненській області центр найменших відстаней виробництва картоплі 

розміщений біля міста Костопіль, через яке проходить автодорога 

регіонального значення Р05 у напрямку Рівненського району, де найбільше в 

області вирощують картоплю [105, 122]. В Івано-Франківській області центр 

найменших відстаней виробництва картоплі розташований біля Івано-

Франківська, що на перетині автодоріг національного значення Н09, Н10 та 

Н18 [122]. Таке розміщення центра зумовлене тим, що Тисменицький район є  
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Рис. 4.7. Розміщення центрів найменших відстаней виробництва 

картоплі в ЗРУ 

одним з лідерів виробництва картоплі серед районів Івано-Франківщини 

[107]. В Чернівецькій області центр найменших відстаней виробництва 

картоплі знаходиться у Чернівцях, що на міжнародній автодорозі М19, і 

обумовлене таке розміщення центра значними обсягами виробництва 

картоплі у Кіцманському районі [112, 122]. У Львівській області центр 
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найменших відстаней виробництва картоплі розміщений біля Львова, який є 

головним автотранспортним вузлом ЗРУ і межує з головними районами-

виробниками картоплі в області – Жовківським, Пустомитівським та 

Яворівським [108, 122]. В Закарпатській області центр найменших відстаней 

виробництва картоплі знаходиться біля Мукачевого (до речі, найбільше 

картоплі в області вирощують у Мукачівському та Ужгородському районах), 

що на перетині автодоріг міжнародного М06 та національного Н09 значення 

[106, 122]. В Тернопільській області центр найменших відстаней 

виробництва картоплі розташовується недалеко від міста Теребовля, що на 

міжнародній трасі М19 і недалеко від Гусятинського району, де найбільше в 

області вирощують картоплю [110, 122]. У Хмельницькій області центр 

найменших відстаней виробництва картоплі розміщений у Хмельницькому, 

що на перетині автодоріг міжнародного М12 і національного Н03 значення 

[122]. До речі, найбільше картоплі на Хмельниччині вирощують у 

Хмельницькому, Городоцькому і Волочиському районах [111]. Загальний 

центр найменших відстаней виробництва картоплі для ЗРУ знаходиться в 

Тернопільській області, біля міста Зборів, що на автодорозі національного 

значення Н02. Зауважимо, що основне виробництво картоплі зосереджується 

у домогосподарствах, а для збереження врожаю картоплі потрібні спеціальні 

сховища, отже, існує потреба в побудові складів. 

Розраховане розміщення центрів найменших відстаней виробництва 

овочів зображене на рис. 4.8. Такий центр у Волинській області знаходиться 

біля міста Ковель, де перетинаються автошляхи міжнародного значення М07 

та М19 [122]. Зауважимо, що виробництво овочів присутнє в усіх районах 

Волинської області, лідером є Луцький район [105]. У Рівненській області 

центр найменших відстаней виробництва овочів розміщений біля Рівного, де 

перетинаються автошляхи міжнародного М06 і національного Н22 значення 

[122]. Таке розміщення центра обумовлене його близькістю до лідерів 

області за обсягом виробництва овочів – Рівненського, Дубенського і 

Млинівського районів [109]. В Івано-Франківській області центр найменших  
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Рис. 4.8. Розміщення центрів найменших відстаней виробництва 

овочів у ЗРУ 

відстаней виробництва овочів розміщений хоч і в Коломийському районі, 

проте ближче до Івано-Франківська, ніж до Коломиї. Лідерами з виробництва 

овочів на Івано-Франківщині є Городенківський і Снятинський райони [107]. 
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В Чернівецькій області центр найменших відстаней виробництва овочів 

знаходиться поблизу Хотина (Хотинський район – лідер в області за 

виробництвом овочів), що на автодорозі національного значення Н03 [112, 

122]. У Львівській області центр найменших відстаней виробництва овочів 

розташовується у Львові на міжнародній трасі М10, неподалік Жовківського 

і Пустомитівського районів, де найбільше в області вирощують овочі [108, 

122]. На Закарпатті центр найменших відстаней виробництва овочів 

розміщений біля міста Іршава, неподалік якого проходить автодорога 

національного значення Н09 [122]. До речі, лідерами з виробництва овочів на 

Закарпатті є Виноградівський, Іршавський та Берегівський райони [106]. В 

Тернопільській області центр найменших відстаней виробництва овочів 

знаходиться у Тернополі (Тернопільський район – лідер області за обсягом 

виробництва овочів), що на міжнародних трасах М12 і М19 [110, 122]. У 

Хмельницькій області центр найменших відстаней виробництва овочів 

розміщений біля Хмельницького на міжнародній автодорозі М12, лідерами з 

обсягу виробництва овочів в області є Дунаєвецький і Хмельницький райони 

[111, 122]. Загальний центр найменших відстаней виробництва овочів для 

ЗРУ знаходиться біля міста Перемишляни, неподалік якого проходить 

автодорога національного значення Н02 у напрямку Львова [122]. Основне 

вирощування овочів, як і картоплі зокрема, зосереджене у 

домогосподарствах. Створення розподільчих центрів виробництва овочів є 

дуже потрібним, адже значний відсоток вирощених овочів через відсутність 

овочесховищ втрачається під час зберігання. 

Розраховане розміщення центрів найменших відстаней виробництва 

м’яса зображене на рис. 4.9. Такий центр у Волинській області знаходиться 

біля Володимира-Волинського (Володимир-Волинський район – лідер 

області за обсягом виробництва м’яса), що на автодорозі національного 

значення Н22 [105, 122]. У Рівненській області центр найменших відстаней 

виробництва м’яса розміщений біля Рівного на автодорозі національного 

значення Н22 [122]. Найбільше м’яса на Рівненщині виробляють у  
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Рис. 4.9. Розміщення центрів найменших відстаней виробництва м’яса  

в ЗРУ 

Млинівському, Рівненському і Радивилівському районах [109]. В Івано-

Франківській області центр найменших відстаней виробництва м’яса 

знаходиться в Івано-Франківську на автодорозі національного значення Н09 

[122]. Лідерами з виробництва м’яса в Іван-Франківській області є Калуський 

і Галицький райони [107]. В Чернівецькій області центр найменших 
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відстаней виробництва м’яса розташований у Чернівцях на міжнародній трасі 

М19, лідером в області за виробництвом м’яса є Новоселицький район [112, 

122]. В Закарпатській області центр найменших відстаней виробництва м’яса 

розміщений поблизу міста Іршава, неподалік якого проходить автодорога 

національного значення Н09, а найбільше м’яса в області виробляють у 

Тячівському, Мукачівському і Виноградівському районах [106, 122]. У 

Львівській області центр найменших відстаней виробництва м’яса 

знаходиться поблизу Миколаєва, що на міжнародній автодорозі М06, а 

найбільше м’яса в області виробляють у Стрийському районі [108, 122]. В 

Тернопільській області центр найменших відстаней виробництва м’яса 

розміщений неподалік Збаража, що на міжнародній автодорозі М19, недалеко 

від Лановецького району – лідера за обсягом виробництва м’яса в області 

[110, 122]. У Хмельницькій області центр найменших відстаней виробництва 

м’яса знаходиться поблизу Хмельницького, що на міжнародній автодорозі 

М12 [122]. Лідерами за обсягом виробництва м’яса на Хмельниччині є 

Дунаєвецький і Теофіпольський райони [111]. Загальний центр найменших 

відстаней виробництва м’яса для ЗРУ знаходиться біля Рогатина на 

міжнародній трасі М12 [122]. На ринку м’яса співробітництво агрохолдингів 

і логістичних посередників (розподільчих центрів) є перспективним з 

урахуванням обмежених термінів зберігання продукції. 

Зауважимо, що розраховані розміщення розподільчих центрів для 

сільськогосподарської продукції в ЗРУ можуть не співпадати з реальними 

розміщеннями складів на території регіону і мають рекомендаційний 

характер. 
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Висновки до Розділу 4 

Геологістична оптимізація в ЗРУ здійснена на основі: задачі про 

мінімальне дерева на графі, транспортної задачі лінійного програмування, 

центрографії і задачі мінімуму сумарних відстаней. Перші дві задачі 

використовуються в транспортній геологістиці, дві останні – в розподільчій 

геологістиці. 

На основі вирішення задачі про мінімальне дерево на графі визначено 

таке дерево а також центральний вузол графа міжнародних і національних 

автодоріг, який може претендувати на роль логістичного центру ЗРУ – місто 

Рогатин. Мінімальне дерево на графі автодоріг регіону в цілому добре 

моделює оптимальну мережу автотранспортного сполучення, особливо в 

периферійній частині регіону. Водночас, в центральній частині регіону 

необхідні циклічні структури з надлишковими ребрами як для вищої 

надійності перевезень, так і для оптимальності перевезень в межах 

центральної частини. 

За допомогою транспортної задачі лінійного програмування 

змодельовано автомобільні перевезення цементу від чотирьох цементних 

заводів ЗРУ – ПАТ “Івано-Франківськцемент”, ПАТ “Миколаївцемент”, 

ПАТ “Волиньцемент” і ПАТ “Подільський цемент” до споживачів для 

оптимізації автомобільних перевезень у регіоні. На основі отриманих 

результатів обчислень виділені оптимальні зони постачання цементу в ЗРУ. 

Продукцію ПАТ “Подільський цемент” доцільно постачати в Хмельницьку 

та Чернівецьку області, південно-східну частину Тернопільської та Івано-

Франківської області, а також у крайню східну частину Львівської області. 

Продукцію ПАТ “Івано-Франківськцемент” доцільно постачати в Закарпаття, 

південно-східну частину Львівської області, західну частину Тернопільської 

та майже всю Івано-Франківську (крім південно-східної частини) область. 

Продукцію ПАТ “Волиньцемент” доцільно постачати у Волинську та 

Рівненську області, а також на північ Тернопільської області. Продукцію 

ПАТ “Миколаївцемент” доцільно постачати тільки в західну частину 
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Львівської області. Також проаналізоване існуюче транспортне сполучення 

між цементними заводами та головними містами регіону, яке переважно є 

поганим або задовільним. 

На основі центрографії досліджено оптимальне розміщення 

розподільчих центрів для цукрових буряків, вирощених у межах Волинської, 

Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, 

Чернівецької областей (у Закарпатській області цукрові буряки не 

вирощують) і ЗРУ загалом. Міста, в яких доцільно розмістити обласні 

розподільчі центри для цукрових буряків: Локачі, Дубно, Радехів, Городенка, 

Заставна, Теребовля, Красилів. Регіональний розподільчий центр для 

цукрових буряків доцільно розмістити у місті Збараж.  

На основі задачі мінімуму сумарних відстаней здійснена геологістична 

оптимізація розміщення розподільчих центрів для картоплі, овочів, м’яса в 

межах областей і регіону загалом. Міста, в яких доцільно розмістити обласні 

розподільчі центри для картоплі: Ковель, Костопіль, Івано-Франківськ, 

Чернівці, Львів, Мукачеве, Теребовля, Хмельницький. Регіональний 

розподільчий центр для картоплі доцільно розмістити у місті Зборів. Міста, в 

яких доцільно розмістити обласні розподільчі центри для овочів: Ковель, 

Рівне, Івано-Франківськ, Хотин, Львів, Іршава, Тернопіль, Хмельницький. 

Регіональний розподільчий центр для овочів доцільно розмістити у місті 

Перемишляни. Міста, в яких доцільно розмістити обласні розподільчі центри 

для м’яса: Володимир-Волинський, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, 

Іршава, Миколаїв, Збараж, Хмельницький. Регіональний розподільчий центр 

для м’яса доцільно розмістити у місті Рогатин. Важливий фактор 

оптимального розміщення розподільчих центрів – проходження через міста 

міжнародних та національних автомобільних доріг. 
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РОЗДІЛ 5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛОГІСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

На основі результатів дисертаційного дослідження можемо виокремити 

декілька груп проблем транспортної і розподільчої геологістики в ЗРУ: 

1) проблеми діяльності суб’єктів логістики; 2) проблеми транспортних 

мереж; 3) проблеми функціонування регіональної логістичної системи та 

створюваних нею пасажирських і вантажних потоків; 4) проблеми 

законодавчої бази логістичної діяльності; 5) проблеми статистичної 

інформації з логістики і геологістики. 

До першої групи проблем належить відсутність на ринку транспортно-

логістичних послуг України і ЗРУ зокрема операторів 4-го (4PL) і п’ятого 

(5PL) рівнів логістики. 4PL-провайдер має високий ступінь залученості в 

бізнес-процеси клієнта; він управляє всіма процесами ланцюга поставок 

клієнта, включаючи кур’єрські, експедиторські та складські послуги. Багато 

4PL-провайдерів надають навіть спеціалізоване програмне забезпечення в 

якості єдиного інтерфейсу для роботи з різними компаніями в ланцюзі 

постачань клієнта. На українському ринку вже присутня компанія, в 

структуру якої введений 4PL-оператор – “Метро Кеш енд Керрі” (“Metro 

MGL Logistik GmbH”), але в Україні цей підрозділ поки не працює. 5PL-

провайдерів також немає в Україні, вони, крім всіх функцій 4PL-провайдерів, 

надають також послуги мережевого бізнесу. До цієї групи проблем відносимо 

також невелику кількість в ЗРУ “чистих” продовольчих ринків, що зумовлює 

значні цінові коливання на ринку сільськогосподарської продукції, 

призводить до додаткових витрат для виробників та споживачів цієї 

продукції. Це стосується, насамперед, ринків плодоовочевої продукції, майже 

90% якої вирощується населенням і тільки 30% потрапляє на ринок. У межах 

ЗРУ лише один продовольчий ринок відповідає усім необхідним вимогам – 

ринок “Шувар” у Львові. Проблемою діяльності суб’єктів розподільчої 

геологістики в ЗРУ є також слабка забезпеченість областей складськими 

приміщеннями, зокрема, зерносховищами. 
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Головними транспортними мережами ЗРУ є залізнична та 

автомобільна. Проблеми залізничної мережі в ЗРУ з погляду логістики: 

1) відсутність в Івано-Франківській та Чернівецькій областях 

електрифікованих ділянок залізниць суттєво знижує пропускну спроможність 

залізничної мережі і є стримуючим фактором транспортно-логістичної 

діяльності в регіоні; це стосується також деяких ділянок залізниць в інших 

областях регіону, зокрема, ділянки Ковель – Ізов – державний кордон з 

Польщею, яка є частиною МТК; 2) ширина залізничної колії в Україні, як і в 

країнах СНД, становить 1520 мм, тоді як у країнах Західної Європи – 

1435 мм, тому існує проблема перевантаження у пунктах пропуску вагонів з 

однієї колії на іншу; 3) складною перешкодою проходження залізниць у ЗРУ 

є Карпатські гори; найскладніша ділянка знаходиться між станціями Лавочне 

і Воловець, де поїзди піднімаються до найвищої точки шляху; з метою 

прокладення залізниці через цю місцевість на межі Львівської і Закарпатської 

областей був побудований одноколійний Бескидський тунель, який вже 

давно вичерпав свій експлуатаційний ресурс; 4) більшість вузлів графа 

залізничної мережі ЗРУ мають невеликі степені; 5) міри зв’язаності графа 

залізничної мережі ЗРУ є низькими, що може бути перешкодою здійснення 

транспортно-логістичної діяльності в регіоні. Проблеми автомобільної 

мережі в ЗРУ з погляду логістики: 1) автомобільні шляхи I та II категорій, 

технічні параметри яких найбільше відповідають сучасним європейським і світовим 

вимогам (Додаток Б), становлять у ЗРУ лише 9,6% від загальної довжини автодоріг 

в регіоні; 2) у ЗРУ є містечка (Бориня, Закупне, Війтівці, Сенкевичівка та ін., а також 

місто Угнів), у яких автотранспортне мікроположення помітно відстає від людності; 

такі поселення мають незначні можливості у формуванні каналів розподілу 

продукції, оскільки з таких поселень, найімовірніше, відбуватиметься відтік 

населення у населені пункти з хорошими можливостями задоволення логістичного 

попиту; 3) низькі значення показників міри зв’язаності графа автотранспортної 

мережі ЗРУ свідчать про перешкоди розвитку транспортно-логістичної діяльності в 

регіоні, адже чим менша зв’язаність графа автотранспортної мережі, тим менше 



179 

можливостей оптимізації каналів розподілу продукції; 4) у межах ЗРУ є території з 

високим значенням кривизни автотранспортного простору, які є менш 

перспективними щодо створення тут логістичних центрів, ніж території з низьким 

значенням даного показника; на територіях з високою кривизною 

автотранспортного простору важче встановити господарські зв’язки за поставками 

готової продукції і вибрати канали товарного руху, також складно проектувати 

канали розподілу готової продукції і їх оптимізувати; 5) більшість 

автотранспортних вузлів ЗРУ мають середню оцінку розташування на головних 

магістралях. 

Проблеми функціонування РЛС і створюваних нею пасажирських і 

вантажних потоків: 1) у межах ЗРУ існують залізничні станції, які не мають 

пасажирського сполучення; часто ці станції знаходяться у містах, які є важливими 

районними центрами або містами обласного значення, наприклад, Бережани, Бучач, 

Гусятин, Кременець у Тернопільській області, Борислав у Львівській, Заставна у 

Чернівецькій області; усі вони є тупиковими; 2) монополія “Укрзалізниці” на ринку 

залізничних перевезень є перешкодою здійснення нових залізничних пасажиро- і 

вантажопотоків в Україні, і зокрема в ЗРУ, оскільки кількість перевізників є 

обмеженою; 3) в ЗРУ є території, які суттєво віддалені від автомобільних чи 

залізничних МТК; містам, які знаходяться на цих територіях, складно претендувати 

на роль потужних логістичних центрів регіону; 4) завантаженість більшості пунктів 

пропуску на державному кордоні ЗРУ є низькою. Зауважимо, що проблеми 

функціонування РЛС, у тому числі ЛС ЗРУ, зумовлені невідповідністю рівня якості 

послуг суб’єктів логістичної діяльності та інфраструктури обсягам та інтенсивності 

логістичних потоків.  

До четвертої групи проблем належать: відсутність необхідної законодавчої 

бази, яка б регулювала процеси ЛД в Україні і в ЗРУ зокрема; відсутність програм 

розвитку транспортної і розподільчої геологістики як на державному, так і на 

регіональному рівнях. Щоправда, деякі передбачені в Законі України “Про 

Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 

2002-2010 роках” завдання утвердження України як транзитної держави 
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безпосередньо стосувалися логістики. Окремі аспекти ЛД регулюють Закони 

України “Про транспорт”, “Про автомобільний транспорт”, “Про автомобільні 

дороги”, “Про залізничний транспорт”, “Про транспортно-експедиторську 

діяльність”, “Про транзит вантажів”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, 

Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Положення про пункти 

пропуску через державний кордон та пункти контролю” та ін. 

Друга група проблем пов’язана насамперед з відсутністю логістики у КВЕДі. 

Тобто, на вітчизняних підприємствах ЛД де-факто здійснюється, але де-юре не 

відображається у формах статистичної звітності, що утруднює можливості оцінити 

ефект від ЛД і визначити її вплив на господарську діяльність в цілому. 

Перспективи логістичної діяльності в ЗРУ пов’язані насамперед з інтеграцією 

логістичної системи регіону та створюваних нею логістичних потоків у європейські 

та світові, зокрема, завдяки: 1) електрифікації деяких ділянок залізниць у регіоні, 

зокрема, ділянки Ковель – Ізов – державний кордон з Польщею, яка є частиною 

МТК, адже електрифікація сприяє підвищенню швидкості руху поїздів та 

пропускної здатності залізниць; 2) реалізації проекту “Євроколія до Львова”, 

зокрема, будівництво залізниць європейської ширини і створення у пунктах 

пропуску сучасних терміналів перевантаження вагонів з однієї колії на іншу; 

3) введення в дію побудованого в Карпатах двоколійного Бескидського тунелю для 

збільшення обсягів транзитних вантажопотоків залізницями; 4) заміні наявних в 

регіоні вузькоколійних залізниць автомобільними шляхами; 5) покращенню якості 

автомобільних шляхів; 6) розвитку інтермодальних та мультимодальних 

перевезень; 7) участі регіону у проектах Єврологістики, зокрема, через будівництво 

на території регіону відгалуження від МТК з півночі до півдня Європи “Via 

Carpatia”; 8) реформа в області зміни структури управління залізницями України. 

Наприклад, в Японії, де така реформа вже проведена, замість національних 

залізниць створено шість приватних пасажирських компаній, одна вантажна 

компанія, лізингова корпорація, яка володіє поїздами швидкісного руху [40]. 
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Висновки до Розділу 5 

Доцільно виокремити декілька груп проблем транспортної і 

розподільчої геологістики в ЗРУ: 1) проблеми діяльності суб’єктів логістики; 

2) проблеми транспортних мереж; 3) проблеми функціонування 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 логістичної інфраструктури, розвиток інтермодальних і 

мультимодальних перевезень, участь регіону в проектах Єврологістики 

(будівництво на території регіону відгалуження від МТК з півночі до півдня 

Європи “Via Carpatia” та ін.). 
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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 

Україні 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 аграрної 

логістики; 5) геопросторові аспекти митної логістики; 6) геопросторові аспекти 

логістики туризму; 7) екологічні аспекти геологістики. 

3) Дефініції головних понять після уточнення сформульовано так: 

геологістика – це новий міждисциплінарний науково-практичний напрямок, що 

досліджує суспільно-географічні передумови та геопросторову організацію 

територіальних логістичних систем і створюваних ними пасажирських, вантажних, 

інформаційних і фінансових потоків для її оптимізації; транспортна геологістика 

досліджує суспільно-географічні передумови й геопросторову організацію 

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 

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 система, 

яку розуміємо як взаємопов’язану сукупність спеціалізованих суб’єктів 

господарської діяльності й інфраструктури, об’єднаних певною територіальною 

спільністю, для досягнення ефективності пасажирських, вантажних, інформаційних 
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і фінансових потоків. Вона може бути регіональною, міжрегіональною, 

національною, міжнаціональною та глобальною. Регіональна логістична система – 

це взаємопов’язана сукупність спеціалізованих суб’єктів господарської діяльності й 

інфраструктури регіону для досягнення ефективності пасажирських, вантажних, 

інформаційних і фінансових потоків. 

5) Суспільно-географічні передумови логістичної діяльності в ЗРУ загалом 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 автошляхах 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, будівництва залізничних колій європейської 

ширини, підвищення якості автодоріг та ін.  

6) Головними осередками логістичної діяльності ЗРУ є місто Львів, обласні 

центри, міста обласного значення і районні центри. Сприятливі умови для 

логістичної діяльності мають міста, які розміщені в першій і другій 50-кілометрових 

еквідистантних зонах навколо Львова. 

7) Для ЗРУ характерні інтенсивні пасажирські та вантажні потоки як 

залізничним, так і автомобільним транспортом. Вагомим чинником функціонування 

цих логістичних потоків є наявність у регіоні міжнародних транспортних коридорів. 

8) Головними формами геопросторової організації зернової логістики регіону 

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 

логістичної діяльності і відбувається взаємодія різних логістичних потоків. 

Перспективні міста у ЗРУ для створення логістичних габів: усі обласні центри, а 

також Броди, Володимир-Волинський, Здолбунів, Кам’янець-Подільський, Ківерці, 

Ковель, Коломия, Мукачеве, Рава-Руська, Рогатин, Самбір, Сарни, Стрий, Чоп, 
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Чортків, Шепетівка.  

10) Максимальне значення індексу регіональної логістичної діяльності 

характерне для Львівської обл., середнє – для Закарпатської та Волинської областей, 

нижче від середнього – для Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, 

Рівненської, низьке – для Чернівецької обл. Загалом, спостерігаємо зростання 

індексу зі сходу на захід до кордону. На основі багатовимірного аналізу виділено 

чотири типи областей ЗРУ за головними логістичними показниками. 

11)  Постановка та розв’язання оптимізаційних задач дає змогу комплексно 

вирішити завдання оптимальної організації логістичної діяльності в регіоні. З цією 

метою доцільно використати задачу про мінімальне дерево на графі, транспортну 

задачу лінійного програмування, задачі мінімуму сумарних відстаней та їхніх 

квадратів (центрографія). Розв’язання задачі про мінімальне дерево на графі дає 

змогу виділити оптимальну мережу автомобільних 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 змоделювати 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 головними 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.  

12) Проблеми транспортної і розподільчої геологістики в ЗРУ: 1) проблеми 

діяльності суб’єктів логістики; 2) проблеми транспортних мереж; 3) проблеми 

функціонування регіональної логістичної системи та створюваних нею 

пасажирських і вантажних потоків; 4) проблеми законодавчої бази логістичної 

діяльності; 5) проблеми статистичної інформації з логістики і геологістики.  
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ДОДАТОК А 

Приклади визначень поняття “логістика” 

Логістика – це науково-практичний напрям 

взаємовідносин ринкових елементів, що 

передбачає функціональне дослідження 

матеріальних і пов’язаних із ними 

інформаційних, фінансових та сервісних потоків 

на шляху від первинного джерела сировини до 

споживачів кінцевої продукції з метою 

оптимізації властивостей визначеної системи та 

реалізації її цільової функції в одержанні 

синергетичного ефекту 

Колодійчук В. А. [49] 

Логістика – це галузь економічної науки про 

раціональне підприємництво в економічних 

адаптивних системах із синергічними зв’язками 

Крикавський Є. В. [54] 

1) Логістика – це практична організація, 

необхідна для успішного виконання складного 

плану, в якому задіяно багато людей та 

устаткування 

2) Логістика – це бізнес з транспортування і 

доставки товарів 

3) Логістика – це діяльність з переміщення 

обладнання, матеріалів і людей для військових 

операцій 

Oxford Learner’s 

Dictionaries [135] 

Логістика – це наука про управління еколого-

соціально-економічними системами на 

світовому і національному рівні за допомогою 

оптимізації потокових процесів, які 

відбуваються у цих системах  

Омельченко В. Я. [67, 68] 

Логістика – це інтегрована функція управління Окландер М. А. [65, 66] 
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матеріалопотоками 

Логістика – це планування, виконання і 

контроль руху і розміщення людей і (або) 

товарів, а також підтримуючі дії, пов’язані з 

таким рухом і розміщенням, у межах 

економічної системи, створеної для досягнення 

своїх специфічних цілей 

European Logistics 

Association [149] 
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ДОДАТОК Б 

Технічна класифікація автомобільних доріг [129] 

Параметри 
Категорії 

1а 1б 2 3 4 5 

Фактична 

інтенсивність руху 

(авт/добу) 

>7000 >7000 
>3000-

7000 

>1000-

3000 

>200-

1000 

<200 

 

Найбільша 

інтенсивність руху 

(од/добу) 

>14000 >14000 
>6000-

14000 

>2000-

6000 

>400-

2000 
<400 

Розрахункова 

швидкість руху, 

км/год 

150 120 120 100 80 60 

Кількість смуг (в 

обидві сторони), 

од. 

4-6 4-6 2 2 2 1(всього) 

Ширина смуги, м 3,75 3,75 3,75 3,75 3,5 4,5 

Ширина 

роздільної смуги, 

м 

6 5 - - - - 

Ширина крайової 

зміцнювальної 

смуги на 

роздільній смузі, м 

1 1 - - - - 

Ширина крайової 

зміцнювальної 

смуги на узбіччі, м 

0,75 0,75 0,75 0,5 - - 

Ширина земляного 

полотна, м 
28,5 27,5 15 12 10 6 

Радіус кривої на 

повороті, м 
1200 800 800 600 300 150 

Максимальний 

поздовжній ухил, 

‰ 

30 40 40 50 60 70 
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ДОДАТОК В 
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ДОДАТОК Г 

Кривизна автотранспортного простору  

на тріангуляційній сітці для ЗРУ [88] 
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ДОДАТОК Ґ 

Аеропорти ЗРУ [20] 

№ 

з/п 

Найменування 

аеропорту 

Юридична назва 

підприємства 

Орган 

управління 

Наявність 

пункту 

пропуску 

через 

державний 

кордон 

1 2 3 4 5 

Аеропорт стратегічного значення 

1. Львів Державне 

підприємство 

“Міжнародний 

аеропорт Львів” 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 

Аеропорти місцевого значення 

2. Івано-

Франківськ 

“Міжнародний 

аеропорт Івано-

Франківськ” ТзОВ 

“Скорзонера” 

ТзОВ 

“Скорзонера” 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 

3. Рівне Обласне 

комунальне 

підприємство 

“Міжнародний 

аеропорт Рівне” 

Рівненська 

обласна рада 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 

4. Тернопіль Тернопільське 

обласне 

комунальне 

підприємство 

“Фірма 

Тернопільська 

обласна рада 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 
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“Тернопіль-

авіаавтотранс” 

5. Ужгород Закарпатське 

обласне 

комунальне 

підприємство 

“Міжнародний 

аеропорт Ужгород” 

Закарпатська 

обласна рада 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 

6. Хмельницький Комунальне 

підприємство 

“Аеропорт 

Хмельницький” 

Хмельницька 

обласна рада 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 

7. Чернівці Комунальне 

підприємство 

“Міжнародний 

аеропорт Чернівці” 

Чернівецька 

міська рада 

Міжнародний, 

вантажно-

пасажирський 

 



210 

ДОДАТОК Д  
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