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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуті методичні питання та результати картографічного дослідження територіальної організації митної діяльності 
(ТОМД) в Україні на основі ГІС-аналізу, Перелічені та охарактеризовані основні етапи робіт, встановлені рівні та одиниці карто-
графування. Як приклад, наведена карта ТОМД на 2008 р. 

Ключові слова: картографування, митна діяльність, ГІС-технології.

N. Duk 
STUDIES OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF CUSTOMS ACTIVITY IN UKRAINE USING GIS TECHNOLOGIES
Methodical questions and the results of cartographic study in the territorial organization of the customs activity (TOСА) in Ukraine 

based on GIS-analysis have been considered. The main stages of the work have been listed and described; the levels and objects of the 
mapping have been identified. The map of the TOCA in Ukraine in 2008 was presented as an example.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-

ТЕХНОЛОГИЙ 
Рассмотрены методические вопросы и результаты картографического исследования территориальной организации тамо-

женной деятельности (ТОТД) в Украине на основе ГИС-анализа. Перечислены и охарактеризованы основные этапы работ, опре-
делены уровни и единицы картографирования. В качестве примера представлена карта ТОТД на 2008 г.
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Вступ. Державна митна служба України – дер-
жавний орган, створений для безпосереднього здійс-
нення митної діяльності. Постійний розвиток і тран-
сформація функцій митних органів обумовлює по-
требу в удосконаленні їх структури, зокрема і терито-
ріальної, з метою оптимізації митної діяльності, при-
ведення митної системи у відповідність до суспільних 
потреб і міжнародних стандартів. Прийняття рішень 
щодо удосконалення ТОМД має ґрунтуватись на на-
укових дослідженнях, зокрема й географічних, умов, 
чинників, сучасного стану і тенденцій та можливих 
сценаріїв розвитку митної системи. Це потребує за-
стосування геоінформаційних технологій для опра-
цювання великих обсягів просторово координованої 
інформації, оперативного створення і використання 
системи картографічних творів, які надають широкі 
можливості для просторового аналізу і змістовного 
моделювання складних процесів.

Вихідні передумови. Серед географічних робіт 
митної тематики, які мають безпосереднє відно-
шення до теми, що розглядається, відзначимо праці 
Н.Н. Коцан і М.Д. Пістуна, в яких викладено теоре-
тико-методологічні засади суспільно-географічного 
аспекту вивчення митної діяльності, її територіаль-
ної  організації і комплексно-пропорційного розвит-
ку [6, 8], роботи К.М. Горба, який вперше визначив 
основні елементи територіальної структури митної 
системи України та їх дефініції, окреслив географіч-

ні аспекти митного забезпечення території держави 
[1], праці І.Г. Смирнова, який аналізує митну логіс-
тику як новітній прикладний напрям логістики, де 
чітко проявляються суспільно-географічні (регіо-
нальні) аспекти [9]. Питання картографічного дослі-
дження митної діяльності та історичних особливос-
тей формування її територіальної структури розгля-
даються у публікаціях автора [2-4]. 

Метою статті є виклад практичного досвіду та 
результатів картографічного дослідження територі-
альної організації митної діяльності, виконаного на 
основі геоінформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Територіальна 
організація, територіальна структура – це суто ге-
ографічні поняття, складовими яких є географічні 
об’єкти. Кожен з них має своє місцеположення, ту 
чи іншу форму та конфігурацію, взаємозв’язки. За 
словами Е.Б. Алаєва, територіальна структура, зба-
гачена ознакою «управління», перетворюється на 
територіальну організацію. 

Територіальна структура митної діяльності 
(ТСМД) характеризує особливості розміщення 
об’єктів цієї діяльності, співвідношення і територі-
альну взаємодію між ними, різні форми територі-
ального зосередження, які зумовлені впливом наяв-
них передумов і системи чинників [6]. 

К.М. Горб визначає ТСМД як сукупність ієрар-
хічно підпорядкованих форм її територіального 
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розповсюдження і локалізації та виокремлює такі 
ієрархічні рівні: митні макрорайони, яким відпові-
дають зони діяльності регіональних митниць (наразі 
скасовані), митні мезорайони, що співпадають із зо-
нами діяльності митниць (ЗДМ), митні вузли (місця 
локалізації митниць та їх структурних підрозділів), 
митні центри (місця локалізації структурних підроз-
ділів митниць), митні осередки (окремо розташова-
ні  структурні підрозділи митниць). 

При визначенні ТОМД науковець вирізняє три ос-
новні аспекти:  1) розташування об’єктів митної інф-
раструктури відносно один одного та об’єктів інших 
соціально-економічних систем (промисловості, сіль-
ського господарства, транспорту, прикордонної служ-
би, розселення, туризму тощо); 2) сукупність інфор-
маційних, організаційно-управлінських, технологіч-
них, економічних та соціальних взаємозв’язків об’єк-
тів митної інфраструктури між собою та з іншими 
об’єктами господарства; 3) територіальне управління 
митною справою, що ґрунтується на економії витрат з 
подолання невідповідностей у взаємному розміщенні 
об’єктів, пов’язаних з митною справою [1]. 

Досліджуючи ТОМД, ми проаналізували взає-
морозташування митних об’єктів, розмірність, кон-
фігурацію, щільність, просторові зв’язки, форму-
вання і функціонування територіальних утворень, 
ураховуючи, що ці характеристики тісно пов’язані 
зі структурно-функціональними характеристиками 
об’єкта дослідження і залежать від них. В організа-
ційній структурі митної служби України виділяєть-
ся кілька рівнів. Вищий (загальнодержавний) рівень 
представляє Центральний апарат Держмитслужби, 
діяльність якого поширюється на всю митну тери-
торію України. Йому підпорядковуються митниці 

та спеціалізовані митні установи й організації, які 
утворюють середній (регіональний) рівень. За кож-
ною митницею закріплено ЗДМ, яка визначається 
залежно від адміністративного устрою, положення 
відносно державних кордонів, транспортної мере-
жі, центрів експортного виробництва, обсягів зов-
нішньоекономічної діяльності. В різні періоди ЗДМ 
мали різні розміри, охоплювали частину, одну або 
декілька адміністративних областей. Після остан-
ньої реорганізації вони співпадають з адміністра-
тивними одиницями першого порядку. До місцево-
го (локального) рівня належать митні пости, пунк-
ти пропуску, вантажні митні відділи, сектори, які 
створюються за необхідністю у складі митниці і не 
є самостійними одиницями в системі митних орга-
нів. Вони можуть бути розташовані у приміщенні 
митниці або окремо: в місцях перетину державного 
кордону транспортними магістралями, на підприєм-
ствах, які мають значні обсяги експортної продук-
ції, на митних ліцензійних складах, вантажних тер-
міналах, аеропортах та ін. 

Отже, при дослідженні і картографуванні ТОМД 
на загальнодержавному рівні, який розглянуто в да-
ній статті, основними об’єктами аналізу є митниці 
та відповідні їм зони діяльності, на регіональному та 
локальному рівнях – митні установи нижчого ран-
гу, підпорядковані митницям, і території, які ними 
обслуговуються. 

Дослідження різних аспектів ТОМД виконувалось 
у декілька етапів. Основою для аналізу стала експе-
риментальна ГІС митної системи України, для ство-
рення якої обрана реляційна модель бази даних, ви-
користані програмні продукти MapInfo Professional, 
MS Access і MS Excel. На основі створеної бази даних 

Рис. Основні показники територіальної організації митної діяльності в Україні у 2008 р. 
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були побудовані карти ЗДМ на різні роки та здійс-
нені картометричні операції у середовищі MapInfo 
Professional, за результатами яких розраховано мор-
фометричні показники ступеня компактності ЗДМ 
та побудовані відповідні різночасові карти [5]. 

Трансформуючи влучний вираз М. Баранського, 
можна сказати, що митні об’єкти плюс шляхова ме-
режа – це каркас, який формує митний простір 
країни. Тому важливим етапом нашого дослідження 
стало оцінювання транспортно-географічного поло-
ження митниць на основі моделей теорії графів. Для 
цього було побудовано два графи, вершинами яких 
були митниці, а ребрами – транспортні магістра-
лі національного і міжнародного рівнів (залізничні 
і автомобільні для відповідних графів). Для кожної 
митниці розраховано три види показників: індекси 
доступності (індекси Бавелаша, Бічема, абсолютний 
та число Кеніга), міри ієрархічності та оцінки роз-
ташування на головних магістралях (міжнародних 
транспортних коридорах, по яких здійснюються ос-
новні міжнародні перевезення). Інтегральна оцінка 
положення митниць визначалась як середньозва-
жена з означених показників.

Для аналізу територіальної структури митної 
системи ми скористались концепцією опорного 
каркасу, конфігурація якого визначає основні риси 
територіальної організації суспільної діяльності та 
взаємозв’язки центрів різних рангів [7, 10]. На ос-
нові аналізу функціонально-ієрархічних зв’язків та 
спеціалізації митних установ, особливостей їх роз-
міщення та чинників, які на це впливають, виділено 
типи ТОМД (рис.).

Радіально-кільцевий тип, для якого характер-
на наявність головного, сильно вираженого ядра. 
Навколо нього розміщені вузли і центри нижчих 
рангів. Супутні центри тяжіють до головного, їх ра-
діальні зв’язки є найбільш інтенсивними. Такому 
типу відповідає розміщення митних об’єктів у ме-
жах ЗДМ Київської обласної, Дніпропетровської, 
Донецької (Східної), де чітко виділяються промис-
лові центри зі значними обсягами експорту й ім-
порту та  концентрацією митних установ і об’єктів 
навколомитної інфраструктури.

Регулярно-лінійний тип розміщення спостеріга-
ється у ЗДМ, в яких нема одного чітко виділеного 
ядра з  високою концентрацією митної діяльності. 
Тут окремі митні об’єкти знаходяться у промис-
лових центрах, розташованих на транспортних 
магістралях та в пунктах експортного виробни-

цтва (зони діяльності Хмельницької, Черкаської, 
Полтавської митниць та ін.). 

Прикордонно-фасадний приморський тип фор-
мується уздовж морських узбереж з максимальною 
концентрацією митних об’єктів у портових містах і 
швидким її зниженням при віддаленні від узбереж-
жя. Яскравим прикладом є ЗДМ Південної митниці, 
а також Маріупольської, Білгород-Дністровської.

Прикордонно-фасадний сухопутний тип фор-
мується уздовж сухопутних державних кордонів. 
По аналогії із попереднім типом, максимальна кон-
центрація об’єктів спостерігається на державно-
му кордоні, особливо поблизу пунктів його пере-
тину. Це зони діяльності прикордонних митниць: 
Ягодинської, Кельменецької, Сумської та ін.

Прикордонно-фасадний мішаний тип характер-
ний для ЗДМ, які одночасно мають вихід до мор-
ських і сухопутних кордонів, уздовж яких спосте-
рігається найбільша концентрація митних об’єктів 
(Ізмаїльська та Дністровська митниці).

Результатом дослідження стала карта (рис.), на 
якій, окрім показників, що характеризують терито-
ріальну організацію митної служби на 2008 р. (тип 
розміщення митних об’єктів, рівень компактності 
ЗДМ, оцінка транспортно-географічного положен-
ня митниць), показано також обсяги виконуваних 
митницями робіт, що дозволяє виявити ступінь від-
повідності місцеположення митниць обсягам та ха-
рактеру їх діяльності.

Висновки. Науково обґрунтована ТОМД – один 
з основних чинників ефективного регулювання 
зовнішньоекономічних відносин і гарантування на-
ціональної безпеки держави. Географічний аналіз 
та картографування територіальної організації мит-
ної справи є інформаційною основою для розробки 
науково обґрунтованих критеріїв визначення місця 
розташування митних об’єктів, оцінки і моніторин-
гу відповідності розташування існуючих об’єктів 
установленим критеріям; побудови геологістич-
них схем міждержавних потоків товарів, капіталу 
та інших об’єктів, що перетинають митний кордон 
України, з метою оптимізації їх проходження та за-
хисту національних інтересів держави; прийняття 
рішень щодо оптимізації структури територіально-
го управління митною діяльністю.

Рецензент – кандидат географічних наук, 
доцент К.М. Горб
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Введение. В методике преподавания в высшей 
школе существуют два направления. Первое – тра-
диционное, оно предполагает использование клас-
сических форм преподавания: лекций, семинаров, 
практик и др. Второе направление – инновацион-
ное. Оно отличается внедрением новых методик,  
форм, педагогических приёмов, имеющих яркие и 
броские названия: «мозговой штурм», дебаты, мо-
делирование ситуаций и т. д. Как должны соотно-
ситься эти два направления? Какое из них более эф-
фективно? Эти вопросы актуальны, особенно при 
подготовке магистров – будущих преподавателей 
высшей школы. Безусловно, главным должен быть 
акцент на содержании, но при  этом следует осва-
ивать новые формы преподавания и технологии их 

внедрения. В данной статье рассматриваются преи-
мущества географических турниров как инноваци-
онной формы проведения семинарских занятий на 
основе собственного педагогического опыта.

Исходные положения. Термин «турнир» отно-
сится к категории многозначных терминов. В укра-
инской педагогической практике турниром называ-
ют  коллективное состязание школьников старших 
классов в умении решать заранее предложенные 
проблемные вопросы, убедительно представлять 
свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях. 
Турниры часто соотносят с олимпиадами,  «мозго-
вым штурмом» или «мозговой атакой» и др. фор-
мами. Наиболее полную классификацию методов 
творческого обучения предлагает известный специ-
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