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ковими є карти натуральних і антропогенних ланд-

шафтів, а кількість проміжних карт часових зрізів 

між ними залежить від потреб. Цей шлях - складні-

ший, потребує більше часу і коштів, але він реаль-

ніше відображає структуру сучасних ландшафтів 

України, а також дасть можливість прогнозувати їх 

розвиток у майбутньому.
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Вступ. Намагання України інтегруватись у світо-

ве співтовариство та, зважаючи на вигідне геогра-

фічне положення, оптимізувати зовнішню торгівлю 

як в географічному, так і товарному плані, потребує 

розвитку митно-транспортної інфраструктури. Це 

є важливою умовою зростання транскордонних по-

токів вантажів та утвердження України як активно-

го суб’єкта зовнішньоекономічних відносин (ЗЕВ). 

Однак, надання митно-логістичних послуг, мит-

но-транспортні технології, необхідна інфраструкту-

ра не відповідають не лише перспективним, але й су-

часним обсягам вантажопотоків, які переміщуються 

через митний кордон України, та не дозволяють пов-

ною мірою реалізувати принципи сучасного мит-

но-логістичного управління процесом перевезення, 

зберігання й оформлення вантажів. З огляду на це, 

актуальним є географічний аналіз і картографуван-

ня об’єктивних процесів територіальної організації 

та просторово-часових особливостей функціонуван-

ня митно-логістичної  інфраструктури країни. 

Вихідні передумови. Питання ефективнос-

ті функціонування таких об’єктів навколомитної 

інфраструктури, як вантажні митні комплекси 

(ВМК), митні ліцензійні склади (МЛС), автопорти, 

автотермінали у складі міжнародних ланцюгових 

поставок товарів, досліджують науковці різних га-

лузей: фахівці митної справи, транспорту, еконо-

місти. Завдання ж географів – дослідити просто-

рові особливості формування і функціонування 

транспортно-митної інфраструктури як складової 

макро- і мікрологістичних систем з метою її опти-

мізації на основі науково обґрунтованих прогно-

зів обсягів, структури та напрямків міждержавних 

товаропотоків. Серед географічних робіт, які тор-

каються цих питань, відзначимо праці Н.Н. Коцан, 

М.Д. Пістуна, К.М. Горба [1], а особливо досліджен-

ня І.Г. Смирнова, який аналізує митну логістику 

як новітній прикладний напрям логістики, де чітко 

проявляються суспільно-географічні аспекти [7]. 

Однак, робіт, де розглядаються питання картогра-

фічного дослідження митної діяльності, функціо-

нування митно-транспортної інфраструктури, крім 

публікацій автора [3-5], нами не виявлено. 

Метою статті є виклад теоретичних засад та ре-

зультатів ГІС-моделювання територіальної органі-

зації основних елементів митно-логістичної інфра-

структури, виконаного на основі геоінформаційних 

технологій.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні біль-

шість світових вантажопотоків, що переміщуються 

у різних митних режимах, зосереджена на території 

ВМК, автопортів, МЛС тощо, які слід розглядати, з 

одного боку, як елементи територіальної організації 

митної діяльності (ТОМД), а з іншого – як важли-

вий елемент міжнародних логістичних систем. Так, 

ВМК у країнах Євросоюзу є всього 38. Але кожний 

з них може одночасно обробляти тисячі тонн най-

різноманітнішого вантажу. На їх території розмі-

щуються такі елементи інфраструктури: термінали 

для перевантаження з одного виду транспорту на 

інший; складування контейнерів і знімних кузовів; 

служба митниці; банківські офіси; кафе, ресторани, 

мотелі, автостоянки й автомайстерні; сучасні засо-

би телекомунікації. Тобто практично все, що необ-

хідно для безперебійної роботи великого вантажо-

перевалочного центру.

Нагальними задачами логістичної діяльності ві-

тчизняних об’єктів митної та навколомитної інф-

раструктури є створення системи регулювання 

транскордонних потоків; прогнозування можливих 

обсягів надання послуг перевезень, складування; 

виявлення попиту на митні послуги; організація об-

слуговування клієнтів; аналіз попиту та пропозиції 

на митно-логістичні послуги. На основі дослідження 

ринку створюється мережа об’єктів митної інфра-

структури для організації обслуговування клієнтів. 

Наразі найбільше поширення в Україні набули такі 

об’єкти митно-логістичної інфраструктури, як ван-

тажні митні комплекси та  митні ліцензійні склади.  

ВМК – це ділянка території з комплексом бу-

дівель, споруд, інженерно-технічних засобів і ко-

мунікацій, необхідних для здійснення митного 

контролю та митного оформлення товарів, тран-

спортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України [2, 6]. 

Законодавством передбачено послуги, які надають-

ся утримувачем ВМК особам, що переміщують то-

вари через митний кордон України, в саме: надання 

посередницьких послуг з декларування, зберігання 

товарів і транспортних засобів комерційного при-

значення, що переміщуються через митний кордон 

України; виконання навантажувально-розвантажу-

вальних робіт. На ВМК також можуть бути обладна-

ні місця для надання додаткових послуг. 

Митним ліцензійним складом визнається спеці-

ально призначене і обладнане приміщення чи інше 

місце у поєднанні зі спеціальним митним режи-

мом зберігання в ньому товарів у режимі «митний 

склад». Робота МЛС повинна бути організована та-

ким чином, щоб ввезення і вивезення товарів здій-

снювалося з дотриманням митного законодавства, 

а порядок зберігання гарантував їх постійне пере-

бування під митним контролем у режимі митного 

складу і виключав можливість надходження чи ви-

лучення цих товарів поза митним контролем. 

Власниками ВМК і МЛС є суб’єкти підприємни-

цтва, які в установленому порядку отримали ліцен-

зію на право відкриття та експлуатації цих об’єктів 

і надають на безкоштовній основі приміщення для 

роботи митників та інших контролюючих органів за 

принципом «єдиного офісу».

К.М. Горб визначає ТОМД як сукупність ієрар-

хічно підпорядкованих форм її територіального 

розповсюдження та локалізації і вирізняє три ос-

новні аспекти її дослідження:  розташування об’єктів 

митної інфраструктури відносно один одного та об’єк-

тів інших соціально-економічних систем; сукупність 

інформаційних, організаційно-управлінських, техно-
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логічних, економічних та соціальних взаємозв’язків  

об’єктів митної інфраструктури між собою та з інши-

ми об’єктами господарства; територіальне управління 

митною справою, що ґрунтується на економії витрат з 

подолання невідповідностей у взаємному розміщенні 

об’єктів, пов’язаних з митною справою [1]. 

Для прийняття виважених рішень щодо вдоско-

налення просторової організації митно-логістичної 

інфраструктури необхідні ґрунтовні наукові до-

слідження із застосуванням комплексу методів, у 

тому числі й географічного аналізу умов, чинників, 

сучасного стану, тенденцій та можливих сценаріїв  

розвитку ЗЕВ. Такий аналіз потребує застосування 

ГІС-технологій для опрацювання великих обсягів 

просторово координованої інформації, оператив-

ного створення, використання і підтримання на 

сучасному рівні системи картографічних творів 

різних рівнів, які дозволяють аналізувати взаємо-

розташування об’єктів митно-логістичної інфра-

структури, розмірність, щільність, просторові та 

функціональні зв’язки, географічні особливості їх 

функціонування. Вони надають широкі можливості 

для просторового аналізу і змістовного моделюван-

ня складних процесів та підвищення ефективності й 

оперативності прийняття необхідних рішень. 

Базовими для картографування митної та навко-

ломитної інфраструктури є карти мережі відповід-

них об’єктів. Ці карти мають інвентаризаційний 

характер і необхідні для подальшого створення карт 

інших типів: оцінного, основна задача яких – ха-

рактеристика рівня забезпечення суб’єктів ЗЕД 

митними послугами та ефективності діяльності 

митної інфраструктури; прогнозного та рекомен-

даційного – карт, необхідних для вдосконалення 

організації діяльності як суб’єктів ЗЕД, так і митних 

органів України [4].

Географічне дослідження і картографування те-

риторіальної організації митної інфраструктури на 

загальнодержавному рівні (рис.1) необхідне для ви-

рішення питань макрологістики – управління по-

токами, що протікають на регіональному, міжрегіо-

нальному, національному і міжнародному рівнях. На 

цьому рівні картографується інфраструктура краї-

ни або групи країн. До основних питань макрологіс-

тики належать: створення нових і модернізація іс-

нуючих об’єктів інфраструктури; усунення митних 

перешкод при забезпеченні митної безпеки країни; 

отримання додаткових надходжень до держбюдже-

ту; оцінка ефективності митної інфраструктури; 

впровадження механізмів спрощення ЗЕД шляхом 

зменшення витрат у логістичному ланцюзі; оптимі-

зація процедур митного контролю й митного оформ-

лення; мінімізація митних і прикордонних фор-

мальностей; наближення методів роботи вітчизня-

ної митної служби до світових стандартів та єдиних 

умов для роботи суб’єктів ЗЕД.

Щодо мікрологістики, то тут необхідні карти ло-

кального рівня, оскільки вирішуються локальні пи-

тання в рамках окремих інфраструктурних об’єктів, 

у межах яких виконуються різні операції: транспорт-

но-складські, навантажувально-розвантажувальні, 

митно-логістичні. При цьому важливо оцінювати як 

Рис.1. Розміщення митних ліцензійних складів та вантажних митних комплексів у регіонах України
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транспортну доступність відповідних об’єктів 

(рис.2), так і можливість організації обслуговування 

суб’єктів ЗЕД за принципом «єдиного офісу», тобто 

розміщення в одному приміщенні спеціалістів різ-

них видів контролю: митного, фітосанітарного, ве-

теринарного та ін. (рис.3). 

Інформація, представлена на картах локального 

рівня (рис.2 і 3), буде корисна перевізникам това-

рів, які, заїжджаючи до певного міста різними магі-

стралями і маючи намір відразу розмістити товар на 

складі у певному митному режимі, або виїжджаючи 

із зон митного контролю після митного контролю 

та митного оформлення на митниці, користуються 

послугами ВМК, МЛС та ін. Ці дані допомагають об-

рати найближчий об’єкт митної інфраструктури в 

залежності від конкретних обставин та потреб.

Рис.2. Транспортна доступність МЛС у м. Дніпропетровську

Рис.3. Укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які здійснюють контроль за 

принципом «єдиного офісу»  на території МЛС Дніпропетровська (станом на 31.12.2013)
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Висновки. Географічний аналіз і картографуван-

ня територіальної організації митної діяльності та 

просторових особливостей функціонування вітчиз-

няних об’єктів митно-логістичної інфраструктури 

дає змогу оцінити рівень її відповідності нормам 

світових та європейських стандартів; сучасним та 

перспективним напрямам і обсягам матеріальних, 

фінансових та інформаційних транскордонних по-

токів; попиту на митно-логістичні послуги. Це не 

лише поліпшить координацію дій складових логіс-

тичної системи, але й забезпечить покращення ЗЕВ 

та митну безпеку України. 

Рецензент – кандидат географічних наук, 

доцент К.М. Горб 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ 

І МЕТОДИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

Відібрано ландшафтознавчі поняття для формування ґрунтовної бази у школярів. Визначено послідовність введення ланд-

шафтознавчих понять у курс шкільної географії. Запропоновано методи для формування ландшафтознавчих понять у 6-10 кла-

сах. Розроблено систему ландшафтознавчих знань для середньої і старшої школи.

Ключові слова: методика викладання географії, шкільна географія, ландшафтознавство, система ландшафтознавчих понять.

О.А. Дмитриков, А.О. Жемеров

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛАНДШАФТОВЕДЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И МЕТОДИКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Отобраны ландшафтоведческие понятия для формирования основательной базы у школьников. Определена последователь-

ность введения ландшафтоведческих понятий в курс школьной географии. Предложены методы для формирования ландшафто-

ведческих понятий в 6-10 классах. Разработана система ландшафтоведческих понятий для средней и старшей школы.

Ключевые слова: методика преподавания географии, школьная география, ландшафтоведение, система ландшафтоведче-

ских понятий.

O. Zhemerov, O. Dmytrykov

HOW TO IMPROVE THE CONCEPTS OF LANDSCAPE STUDY SYSTEM AND METHODS OF ITS FORMATION

The authors have selected landscape study concepts for a solid base formation among schoolchildren. The sequence of landscape 

study concepts in the course of school geography has been determined. Methods of landscape study concepts formation in 6-10 forms 

have been offered. The system of landscape study concepts for secondary and senior school has been created. 

Keywords: methods of geography teaching, school geography, landscape study, the system of landscape study concepts.
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