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КАРТОГРАФУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА ІМПОРТНИХ 

ВАНТАЖОПОТОКІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ УКРАЇНИ 
 
У статті описано особливості створення тематичних суспільних довідкових карт експортних та імпортних 

вантажопотоків залізницею України станом на 2015 рік у світовому масштабі. Проведено роботу з вивчення та 

аналізу для відбору тематичних показників експортних та імпортних вантажних залізничних потоків для 

картографічного моделювання об’єкту картографування, підібрано способи та графічні засоби картографування. 

На багатоаспектній понятійній базі, аналізі методичного та практичного досвіду картографічного відображення, 

а також на основі загальнонаукових і окремо наукових підходів сформульована концепція дослідження і відображення 

перевезення вантажів і вантажопотоків залізницею України. Практична апробація дослідження представлена 

двома створеними картами, які відображають експортні/імпортні залізничні перевезення. 
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Постановка проблеми. Тематичне 

картографування як галузь картографії покликана 

задовольняти потреби всіх сфер людського 

життя, особливо в аспекті наочного відображення 

стану господарства як окремо  за галузями, так і у 

комплексі. Економічні транспортні карти є 

пов`язуючим елементом у формуванні загального 

уявлення про стан суспільно-економічного 

розвитку суспільства. Створення вузькоспеціалізо-

ваних тематичних карт залізничного транспорту 

покликане забезпечити, у першу чергу, 

внутрішньогалузеві потреби: 

 наочне відображення ситуації у 

залізничній галузі; 

 аналіз стану залучення залізничного 

транспорту в господарську систему України; 

 розробка маршрутів вантажних 

залізничних формувань відповідно до потреб 

різних галузей економіки України; 

 комплексне відображення стану 

залізничного господарства за особливими 

галузевими параметрами і властивостями; 

 навчання і підготовка кваліфікованих 

спеціалістів у галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ступінь дослідження теми – аналогів 

створюваним картам існує достатньо мало, адже 

в основному створюються карти, що показують 

роль всіх видів транспорту в господарстві.  

Для написання роботи і створення карти 

були використані класичні підручники з 

картознавства провідних навчальних закладів 

(МГУ, КНУ, ЛНУ), тематична література для 

працівників залізничного транспорту, офіційна 

статистика Державної служби статистики 

України, картографічні матеріали. 

Мета даної статті. Створення та презента-

ція карт експорту та імпорту вантажів залізнич-

ним транспортом України. Для даної теми кар-

тографування потрібно проаналізувати об’єкт 

картографування - особливості експортних і 

імпортних потоків філій Укрзалізниці. Підбіра-

ти найбільш логічні і вдалі способи картогра-

фування для відображення тематичного змісту 

на карті, розробка дизайну створюваних карт. 

Виклад основного матеріалу. Україна має 

одну з найбільш розвинених у Європі мережу 

залізниць, її експлуатаційна довжина складає 

22,05 тис. км, з яких електрифіковано 9,3 тис. 

км (42% від загальної довжини). За більшістю 

показників (осьове навантаження, склад та вага 

поїздів, довжина приймально-відправних 

колій) параметри українських залізниць 

перевищують європейські стандарти [5]. 

Залізниці України взаємодіють із 

залізницями 7 сусідніх країн через 56 пунктів 

перетину кордону та з 13 основними 

морськими портами Чорного та Азовського 

морів та р. Дунай. 

Питання розвитку транзиту займають 

виняткове місце в європейській транспортній 

політиці. Тому розвиток міжнародних 

транспортних коридорів в Україні віднесено до 

найголовніших напрямків інтеграції 

Українських залізниць у міжнародну 

транспортну систему. 
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Територією України проходять три 

залізничні міжнародні пан'європейські 

транспортні коридори (МТК) - № 3, 5, 9 і п'ять 

коридорів ОСЗ - №№ 3, 5, 7, 8, 10. Через 

українські порти Ізмаїл і Рені здійснюється 

взаємодія з пан'європейським коридором № 7, 

який проходить по р. Дунаї [3]. 

Розвиваються перевезення по МТК 

ТРАСЄКА (Європа-Кавказ-Азія). 

Коридори, що проходять територією 

України, співпадають з маршрутами 

міжнародних транспортних осей, які розробляє 

Група високого рівня. 

Тематичні карти – це карти, зміст яких розкриває 

певну тему, тобто відображають окремі елементи 

території та пов'язані з ними характеристики 

природних або суспільних явищ [1]. 

Карти суспільних явищ – це група тематичних 

карт, які відображають об'єкти та події, пов'язані 

з існуванням та діяльністю людини. До цієї групи 

карт належать карти населення, карти 

обслуговування населення, економічні карти, 

карти політико-адміністративного устрою, 

карти транспорту тощо [2]. 

Тематичне картографування залізничної 

мережі задовольняє потреби галузі, спеціаліс-

тів, працівників залізничного транспорту, учбо-

вих спеціалізованих закладів, різноманітних 

державних організацій, що займаються розвит-

ком і плануванням експлуатації залізниць 

України. Тому у СРСР і незалежній Україні 

картографічні підприємства отримували і отри-

мують замовлення на створення та оновлення 

тематичних карт для залізничної галузі. 

Для роботи  над розробкою карт було 

використано статистичний бюлетень «Експорт, 

імпорт та транзит вантажів за 2015 рік»  

Державної служби статистики України. У 

статистичному бюлетені опубліковано 

матеріали, які характеризують  обсяги 

експорту, імпорту і транзиту вантажів 

територією України за 2015 рік [4]. 

Тематичні карти «Український експорт 

вантажів залізничним транспортом» (Рис.1) та 

«Український імпорт вантажів залізничним 

транспортом» (Рис. виконані для формату А3 і 

мають оглядово-довідкове призначення для 

аналізування експортних та імпортних 

можливостей залізничного транспорту України. 

Територія картографування – світ, масштаб 

картографування – 1: 85 000 000, дані подані 

станом на 2015 р., оснащені картою-врізкою. 

Для відтворення тематичного змісту карти 

було відібрано такі способи картографування : 

 Спосіб значків – спосіб картографічного 

зображення, що застосовується для 

відображення на карті локалізованих на 

місцевості об'єктів і явищ відповідними 

умовними позначеннями – різних за формою, 

розмірами та кольорами значків [2].  Цей спосіб 

застосований для відображення ТОП-5 країн в 

українському експорті/імпорті вантажів 

залізницею, а саме у якості знаків використані 

різні за зафарбуванням умовні позначення у 

вигляді вантажних залізничних вагонів для 

покращення наочності зображення.  

 Спосіб картограм – спосіб зображення 

середньої інтенсивності певного кількісного за 

своєю характеристикою явища в межах 

наявних на карті територіальних одиниць, 

найчастіше адміністративних, за допомогою 

графічних засобів площинного відображення 

(наприклад, фонове забарвлення, 

штрихування); при цьому інтенсивність 

графічних позначень відповідає інтенсивності 

зображуваного явища [1]. Цим способом 

показано експорт/імпорт вантажів залізницею 

за країнами призначення/відправлення, при 

чому шкала містить 5 градацій, у шкалі 

проміжки значень підібрані нерівномірно, 

використані відтінки оранжевого кольору. 

 Спосіб картодіаграм – спосіб зображення 

на карті за допомогою діаграм сумарної 

(кількісної) величини якогось явища, що 

стосується певної територіальної одиниці. 

Діаграмні фігури можуть бути: лінійні – у 

вигляді стовпчиків, смужок тощо; об'ємні куби, 

кулі тощо. Діаграмні фігури можуть бути ще й 

структурні: фігура поділена на частини 

відповідно до величини зображуваного 

явища[1].  Цей спосіб використаний для 

зображення кількості рухомого складу, що 

перетнув кордон на виїзд/в’їзд з/до України при 

перевезенні вантажів, шкала з 4 градацій, 

нерівномірна. Забарвлення знаку вказує на 

співвідношення національних одиниць 

рухомого складу і іноземних, що задіяні при 

перевезенні вантажу. 

Унаслідок відсутності можливості детально 

відобразити Європейський регіон виникає 

потреба у створенні карти-врізки «Європа», що 

дозволить детально показати ситуацію у 

Європі, не погіршуючи при цьому загальну 

читаність карти. 
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Рис1. Тематична карта «Український експорт вантажів залізничним транспортом» 

 
Рис2. Тематична карта «Український імпорт вантажів залізничним транспортом» 

 

Легенда – система використовуваних на 

карті умовних позначень і текстових пояснень 

до них [1]. Порядок розміщення умовних 

позначень у легенді до створюваних картах 

підпорядковується  принципу ієрархічної 

важливості тематичного змісту. Легенда 

елементарно комбінована,  спосіб оформлення 

– традиційна (описова). 

Компоновка – загальна композиція елементів 

оформлення карти та самого картографічного 

зображення. Використовується рамковий тип 

компоновки, адже всі елементи карти мають 

рамкове оформлення [2]. 
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Використані додаткові дані для оформлення 

карти – графік «Структура експорту/імпорту 

вантажів за номенкулатурою», що розташовані 

між картою-врізкою і назвою карти. 

При створенні тематичних карт використані 

такі програми як MapInfo  та AdobeIllustrator. 

Відповідно у першій програмі було підібрано 

вдалу картографічну проекцію для створюваної 

основи карти світу, у другій – проведено 

оформлення тематичного змісту карти, 

остаточний дизайн виконаних карт. 

Висновки. Для створення тематичних транс-

портних карт експорту/імпорту вантажів залізни-

цями України потрібно оперувати інформаційни-

ми джерелами структурних одиниць управління 

залізничним транспортом України та детально 

розглянути особливості даної галузі. Також важ-

ливе значення під час створення карти вантажо-

потоку є уміння влучно підібрати способи 

картографування для відображення експортних 

потоків та розумітись на сутності залізничного 

господарства для коректної генералізації 

інформації та правильного відображення об’єктів 

і явищ для задоволення потреб як працівників 

залізничної галузі, так і інших одиниць 

господарювання в українській економіці. 
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Л. С. Василец 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ УКРАИНЫ 

В статье описаны особенности создания тематических общественных справочных карт экспортных и импортных 

грузопотоков железной Украины по состоянию на 2015 год в мировом масштабе, проведена работа по изучению, 

анализу для отбора тематических показателей экспортных и импортных грузовых железнодорожных потоков для 

картографического моделирования объекта картографирования, подобрано способы и графические средства 

картографирования. На многоаспектной понятийной базе, анализе методического и практического опыта 

картографического отображения, а также на основе общенаучных и отдельнонаучных подходов сформулирована 

концепция исследования и отображение перевозки грузов и грузопотоков железной Украины. Практическая 

апробация исследования представлена двумя созданными картами, которые отражают экспортные/импортные 

железнодорожные перевозки. 

Ключевые слова: карта, тематические карты, карты транспорта, картографирования грузопотоков, ПАО «Укрзализныця». 

 

L. Vasilets 

MAP OF EXPORT AND IMPORT CARGO TRUCKS IN UKRAINE RAILWAY 

The article describes the peculiarities of the creation of thematic social reference maps of export and import cargo flows by the 

railways of Ukraine by 2015 on a global scale. Work on the study and analysis of the selection of thematic indicators of export 

and import cargo railroad flows for cartographic modeling of the mapping object was conducted, methods and graphing tools 

for mapping were selected. On the multifaceted conceptual basis, the analysis of methodological and practical experience of 

cartographic mapping, as well as on the basis of general scientific and separate scientific approaches, the concept of research 

and reflection of transportation of cargoes and cargo flows by the railway of Ukraine is formulated. Practical testing of the 

study is presented by two created maps that reflect export / import rail transport. 

Tags: map, thematic maps, transport maps, cartography of cargo flows, PJSC "Ukrzaliznytsya". 

 


