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Дослідження геопростору є одним із найперших завдань географії. 

Сьогодні чимало авторів звертаються до нього як до базового поняття. 

Геопростір розглядають як дослідницьку парадигму [2], докладний перелік 

його властивостей, які важливі для суспільно-географічного вивчення, 

наведено в [3]. Деякі математико-географічні властивості геопростору 

суспільного середовища розглянуті в [1]. Одним із найважливіших 

підпросторів геопростору є автотранспортний. 

У цьому дослідженні ми побудували і проаналізували граф 

автотранспортної мережі Львівської області. Вершинами цього графа є 

поселення та перетини доріг, а ребрами – автотранспортні шляхи між 

вершинами. В першу чергу ми звернули увагу на міські поселення, бо вони 

є тими територіальними центрами, що організують простір навколо себе за 

рахунок транспортних шляхів, які до них підходять, а також формують 

«опорний каркас» території. 

Для аналізу транспортного простору навколо вершини графа 

визначались її частинні степені за чотирма загальноприйнятими 

категоріями автомобільних доріг: магістральними (м), регіональними (р), 

територіальними (т) і місцевими з твердим покриттям (п). 
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Картосхема (рис. 1) показує середню степінь міських поселень у 

розрізі адміністративних районів Львівщини. Цей показник значною мірою 

відображає центральність поселень і їхню транспортну доступність. 



Найцентральніше положення має м. Львів. Найнижчою є транспортна 

доступність поселень гірських і передгірських районів (Сколівський, 

Старосамбірський) а також Кам’янка–Бузького, Золочівського та 

Сокальського. Середнє значення показника степеня поселень у Буському, 

Миколаївському, Радехівському, Яворівському районах, і високе – у 

Бродівському, Городоцькому, Пустомитівському, Стрийському. 

Рис. 1. Мікротопологія автотранспортного простору 
навколо міських поселень Львівської області 

Діаграмами відображено співвідношення кількості радіальних 



автомобільних доріг за категоріями. Для більшості  районів характерним є 

переважання в структурі автошляхів доріг місцевого і територіального 

значення. Особливо чітко це видно на території Жовківського, 

Яворівського, Сокальського районів, а  також Львівської приміської зони, 

де кількість автошляхів цієї категорії перевищує 15 у розрізі кожної 

адміністративної одиниці. На решті території Львівщини дороги 

локального значення розміщені майже рівномірно. Порівняно низька 

частка (до 5 –ти радіальних) місцевих доріг навколо міських поселень 

Мостиського, Перемишлянського, Радехівського, Турківського та 

Сколівського районів. Останній загалом характеризується найнижчим по 

області показником середнього степеня міських поселень (3,0). Тут 

нараховується лише 5 місцевих та 4 магістральних радіальних 

автомобільних доріг. 

На Львівщині в структурі автошляхів найменшою є частка  

регіональних доріг. Лише третина території області, зокрема центральні та 

західні її райони (Жовківський, Самбірський, Турківський, Стрийський, 

Городоцький, Перемишлянський, Старосамбірський), має сполучення з 

рештою регіонів країни цією категорією доріг.  

Найщільніша мережа магістральних автошляхів, які проходять через 

міські населені пункти, у Жовківському, Яворівському та Буському 

районах, а  також навколо Львова. 

Значна частка доріг місцевого значення свідчить про добру 

транспортну забезпеченість міських населених пунктів регіону для 

налагодження внутрішніх зв’язків. А значна кількість доріг державного 

значення, зокрема магістральних, пояснюється прикордонністю 

транспортного положення області в Європейському контексті. Адже з 

десяти міжнародних транспортних коридорів, які визначені у рамках 

Європейського Співтовариства, три транспортних коридори проходять 

територією України, в тому числі два Львівщиною на ділянках Краковець–

Львів–Рівне та Чоп–Стрий–Львів. Разом з тим територією області пролягає 



національний транспортний коридор Європа–Азія, що суміщається з 

третім міжнарожним транспортним коридором. 

У контексті топологічного аналізу та зв'язку топології з розселенням 

населення ми вивчили залежність чисельності населення міського 

поселення від його частинних степенів. На основі регресійного аналізу 

виявилося, що окремий підвищений вплив має частинна «магістральна» 

степінь, а інші частинні степені мають однаковий дещо нижчий вплив на 

чисельність населення. Тому, в досліджуваному аспекті, достатньо 

розглядати лише два показники степеня: один для магістральних доріг м
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Кореляційний аналіз показав, що зведений показник степеня міських 

поселень непогано корелює з логарифмом їх чисельності населення. 

Зокрема, для сукупності міських поселень Львівщини без міста Львова цей 

коефіцієнт кореляції рівний  +0,52, а разом зі Львовом  +0,65. 

Це дає змогу побудувати трендову регресійну модель залежності між 

зведеним показником is€  та чисельністю населення iP  i -го міського 

поселення у вигляді: 

)€€()ln()ln( i
MAX
ii

MAX sskPP −⋅=− ,  або   )€€( i
MAX
i sskMAX

i ePP −⋅−⋅= , 

де  MAX
is€ , MAXP  - відповідно зведена степінь і чисельність населення 

найбільшого міста досліджуваної системи розселення (Львова), 095,1=k  

(для Львівщини). 

Отримана регресійна залежність є цікава сама собою, бо моделює 

певну закономірність, однак цінним також є те, що вона дає змогу виявити 

значні невідповідності, що існують у системі розселення між чисельністю 

населення міського поселення і структурою та величиною його степеня, як 



вершини графа. 

Наприклад, виявилося, що до великого шахтарського міста обласного 

підпорядкування Червонограда не підходять ні магістральні, ні навіть 

регіональні дороги. Такі міста, як Новий Розділ, Сокаль, Соснівка мають 

лише місцеві під’їздні дороги. Трускавець і Новояворівськ не мають 

регіональних доріг і т.д. В цілому на Львівщині спостерігається недостатня 

кількість (і протяжність) регіональних доріг – їх навіть менше ніж 

магістральних, хоча за логікою мало би бути навпаки. Загальна 

протяжність регіональних доріг майже в 2 рази менша, ніж магістральних. 

Північніше Львова взагалі нема жодної регіональної дороги. Неймовірно, 

але сполучення Львова з сусіднім обласним центром – Луцьком 

відбувається дорогами всього лиш територіального рівня. 

В аспекті теорії центральних місць (В.Кристаллер, А.Льош, В.Ізард) 

логічно припустити, що при спаданні рангу доріг їх кількість повинна 

пропорційно зростати. На існуючому статистичному матеріалі області 

можна вважати, що коефіцієнт такого зростання приблизно рівний  1,83. 

Для впорядкування мережі автотранспортних шляхів і гармонізації 

відповідного простору ми сформулювали такі пропозиції: 

1. До кожного міста обласного підпорядкування повинні підходити або 

магістральні, або регіональні дороги. 

2. До кожного районного центра повинні підходити регіональні дороги. 

3. До кожного міського поселення районного підпорядкування повинні 

підходити територіальні дороги. 

4. Кількість та протяжність регіональних доріг на Львівщині потрібно 

збільшити майже в два з половиною рази. 
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