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Сформульоване визначення поняття кривизни автотранспортного простору. Описані географічні 

чинники, що впливають на кривизну. Запропонований метод кількісної оцінки кривизни на основі спеціально 
побудованої тріангуляційної мережі. Побудовані тріангуляційні мережі для Карпатського регіону та 
приміської зони м. Львова і визначений коефіцієнт кривизни для кожного трикутника. Створені картосхеми 
просторового розподілу кривизни. Здійснений глибокий географічний аналіз розподілу кривизни. 
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Постановка проблеми. Географічний простір характеризується низкою 

топологічних та метричних властивостей. Одною з найважливіших метричних 

характеристик простору є його кривизна. Наявність кривизни означає, що 

досліджуваний простір більшою чи меншою мірою, глобально чи локально 

відрізняється від ідеально прямого евклідового. Кривизна, зокрема, виявляється 

в тому, що відстань між двома точками перевищує аналогічну відстань у 

базовому евклідовому просторі.  

Властивості реального автотранспортного простору мають географічну 

мінливість і повинні досліджуватися суспільно-географічною наукою. В цьому 

дослідженні ми вивчаємо кривизну як метричну властивість автотранспортного 

простору конкретної території – Карпатського регіону України, що включає 

чотири гірські області – Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську і 

Чернівецьку. 

Аналіз публікацій. Дослідження властивостей та проблем географічного 

простору є актуальним питання в сучасній науці. Я.Олійник і А.Степаненко 



[3, С.5-11], розглядаючи географічний простір як дослідницьку парадигму, 

окреслюють  його теоретичні і методологічні проблеми та визначають наукові і 

прикладні аспекти його використання. Вони акцентують увагу на реляційній 

концепції простору, який розуміється як система відносин, зокрема – 

метричних. О.Шаблій [7, С.168] називає відстані між пунктами метричними 

характеристиками території, а в [6, С.57] називає деякі часто вживані метрики. 

О.Топчієв [5, С.171] виділяє топологічні (якісні) та метричні (кількісні) 

властивості геопростору. Віддалі розглядаються як одна з метричних 

властивостей. Питання топології транспортних мереж висвітлене в праці 

С.Тархова [4, С.28]. В [1, С.25] моделюється механічний рух населення у 

транспортному просторі приміської зони м. Львова. В [2, С.50–55] вводиться 

поняття і подається методика визначення кривизни автотранспортного 

простору, як метричної характеристики, що є важливою передумовою для 

розвитку економічних та соціальних процесів. 

Отримані результати. Автотранспортний простір є частиною геопростору, 

в якій здійснюються автотранспортні перевезення. Його властивості та 

характеристики прямо залежать від розвиненості та конфігураційного 

характеру відповідної автотранспортної мережі. 

Під кривизною автотранспортного простору розуміємо географічний 

ефект, який полягає в тому, що відстань між двома пунктами, визначена 

вздовж автотранспортних шляхів, перевищує відстань між ними, визначену 

вздовж геодезичної лінії. 

Для числової оцінки ступеня кривизни автотранспортного простору 

регіону пропонуємо коефіцієнт кривизни. На його величину впливає низка 

чинників. Серед них слід виділити рельєф місцевості, розташування лісових 

масивів та природоохоронних об’єктів, економіко-географічне положення, 

історико-географічний чинник, наявну гідромережу, 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 транспортного 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 

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, найперше, екістичні 

передумови формування транспортних мереж - сполучення окремих поселень, 

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. 
  

 
 

Рис. 1. 

 
 

Рис. 2. 

Ідея та методика вимірювання кривизни виглядає так. Позначимо через d  

довжину геодезичної лінії між двома пунктами A  та B , через l  довжину 

реального автомобільного шляху між ними. Визначимо міру кривизни 

(коефіцієнт кривизни) простору між пунктами A  та B , як відносне 

- автомобільна дорога 
- геодезична лінія 



перевищення l  над d , виражене у % : 

%100⋅
−

=
d

dlk .                                                       (1) 

Якщо дорога між пунктами проходить геодезичною лінією, то %0=k . 

З метою картографічного вивчення кривизни простору на території регіону 

накриваємо досліджувану територію спеціально підібраною тріангуляційною 

сіткою, так щоб вершинами тріангуляції були поселення, які є 

автотранспортними вузлами. Розглянемо фрагмент такої сітки на рис. 2. 

Тут CBA ,, – вузлові пункти, CABCAB ddd ,,  - геодезичні відстані між вузлами, 

CABCAB lll ,,  - реальні відстані між вузлами. 

Обчислимо геодезичний D  та реальний L  периметри трикутника ABC :  

CABCAB dddD ++= , 

CABCAB lllL ++= . 

Коефіцієнт кривизни автотранспортного простору на досліджуваному 

трикутнику визначимо аналогічно до (1): 

%100⋅
−

=
D

DLk .                                                   (2) 

Отримане значення прив’язуємо до середини трикутника ABC . Виконавши 

таку операцію для всіх трикутників тріангуляційної сітки, отримаємо загальну 

картину просторового розподілу кривизни автотранспортного простору на 

досліджуваній території, яку можна проінтерполювати і зобразити 

картографічно способом ізоліній. 

Розрахунки показують [2], що в ідеальній трикутній автотранспортній 

мережі кривизна може змінюватись від 0% до 13,5%. В ідеальній квадратній 

мережі кривизна приймає значення від 17,2% до 35,9%. Можна також показати, 

що в ідеальній радіально-кільцевій мережі кривизна може перевищувати 20%. 

Для потреб картографічного вивчення кривизни простору накриємо 

територію досліджуваного регіону спеціально підібраною тріангуляційною 

сіткою у якій вершинами тріангуляції були поселення, що є автотранспортними 

вузлами або перетини доріг. 



Для кількісної оцінки кривизни автотранспортного простору Карпатського 

регіону України ми побудували тріангуляційну мережу, що включала 232 

трикутники, 144 вузли і 375 ребер (рис. 3). У кожному трикутнику визначалися 

фактичний та геодезичний периметри і обчислювався коефіцієнт кривизни. 

 
Рис. 3. Кривизна автотранспортного простору на тріангуляційній сітці 

для Карпатського регіону України 
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Рис. 4. Розподіл трикутників тріангуляції Карпатського регіону України 

за діапазонами логарифма кривизни 



Розподіл трикутників за діапазонами логарифма кривизни показано 

діаграмою на рис. 4. З проведених розрахунків видно, що майже половина всіх 

трикутників характеризується кривизною 12,5 – 25 %, третина мають кривизну 

25 – 50 %, 1/20 частина трикутників – у діапазоні 50 – 100 %, і лише 3 % 

трикутників - більше 100 %. Найменшу кривизну до 12,5 % мають 13 % 

трикутників тріангуляції. 

Проведем географічний аналіз кривизни автотранспортного простору 

регіону (рис. 5). 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%) 

бачимо в межах Карпатського Національного природного парку та прилеглих 

територіях. 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.   

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. 



 
Рис. 5. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України (спосіб ізоліній) 



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, де він  

найнижчий серед областей регіону, спостерігаємо на території Яворівського 

національного природного парку та Природного заповідника «Розточчя», в 

гористій малосвоєній місцевості між Перемишлянами і Новими Стрілищами. 

Окремо варто охарактеризувати приміську зону найбільшого міста і 

найпотужнішого транспортного вузла регіону – Львова (рис. 6). 

Кількісна оцінка кривизни автотранспортного простору приміської зони 

м. Львова проведена аналогічно описаній вище методиці. Була побудована 

тріангуляційна сітка в межах другого транспортного кільця, що включала 90 

трикутників, 58 вузлів і 147 ребер. Розподіл значення кривизни за діапазонами 

показано в таблиці 1. 

Лише 10-та частина трикутників характеризується найнижчою кривизною 

(до 10%), причому частина з них розташовані в межах першого транспортного 

кільця, тобто на території м. Львова. По два вузли решти трикутників з 

мінімальним значенням кривизни лежать на автомобільній дорозі, що, формує 

друге транспортне кільце. Тобто таке зниження коефіцієнта кривизни в цій 

частині виділеної території можна вважати відносним, коли розглядаємо весь 

Карпатський регіон. 

Помітне істотне зростання кривизни автотранспортного простору на 

північний захід від Львова в межах фізико-географічного району Розточчя з 

нерозвиненою мережею доріг. Це прилегла територія природоохоронних зон – 

Яворівського національного парку і заповідника «Розточчя», що стримує 



прокладання тут автомобільних шляхів. Окрім того, підвищення кривизни  в 

цій частині приміської зони спричинене недобудованою північною ділянкою 

кільцевої дороги. 

Вище середньої кривизну простору спостерігаємо в лісистій розчленованій 

місцевості між Бібркою та Миколаєвом в межах  масиву Опілля. Також висока 

кривизна характерна для лісистих і заболочених територій долини р. Полтва на 

крайньому заході Пустомитівського району, де проходить залізниця, що не 

перетинається з автомобільними дорогами вищих категорій.  

Загалом майже на половині території приміської зони коефіцієнт кривизни 

коливається від 20% до 40%. Окремі ділянки його підвищення спостерігаємо 

між Дідиловим та Жовтанцями, а також на південний схід від Пустомит. 

 

 
Рис. 6. Кривизна автотранспортного простору приміської зони м. Львова 

 

Таблиця 1 
 Розподіл трикутників тріангуляції приміської зони м. Львова 

за діапазонами логарифма кривизни 
Діапазон лога- 
рифма кривизни 1,2 – 1,7 1,7 – 2,2 2,2 – 2,7 2,7 – 3,2 3,2 – 3,7 3,7 – 4,2 4,2 – 4,7 

Кількість 
трикутників 1 7 13 19 33 10 7 



 
Висновки. Вивчення кривизни автотранспортного простору є 

фундаментальним дослідженням території. У кривизні автотранспортного 

простору відображається рівень її транспортної освоєності та метричні 

особливості. На значення коефіцієнта кривизни мають вплив низка чинників 

природного та суспільно-географічного характеру. В межах Карпатського 

регіону сильніше проявляється дія природних умов, якщо розглядати окремо 

приміську зону м. Львова, то тут визначальними є топологічні характеристики 

транспортної мережі. Низький коефіцієнт кривизни характерний для територій, 

зокрема, рівнинної частини регіону з високою антропогенною освоєністю. 

Найвищі значення кривизни спостерігаємо в гірській місцевості – понад 30 %, а 

у високогірних районах на окремих ділянках воно перевищує навіть 180 %. 
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