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ДО АТЛАСНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РУХУ НАСЕЛЕННЯ 
 
В суспільній географії є розроблені поняття функції території та функції місця, 

однак, сьогодні, картографічна наука і практика приділяють недостатньо уваги 
суспільно-географічному картографуванню,  в то му числі атласно му, функціональних 
особливостей досліджуваних територій. Невеликим винятком є поодинокі карти так 
званого функціонального районування територій (як правило міських). Також 
нерозробленим є комплексний багатосторонній підхід до такого картографування з 
метою його атласного представлення. 

У той же час, вивчення головної суспільно-географічної проблеми – проблеми 
геопросторової організації, потребує врахування функціональних аспектів 
досліджуваної території. У різних галузях суспільної географії ці функціональні 
аспекти мають різне змістовне тлумачення, тому потрібно розбиратися з кожною 
галуззю окремо. У цій роботі розглядаємо демографічні функціонально-територіальні 
аспекти дослідження, зокрема функції, пов’язані з різними видами руху населення. 

Функціональні стани, пов’язані з природним і механічним рухом населення. 
У цьому аспекті кожен територіальний елемент (регіон, або поселення) 
характеризується певним функціональним станом. Позначимо: ν -коефіцієнт 
природного руху населення, µ -коефіцієнт механічного руху населення [2]. Тоді можна 
виділити як мінімум чотири картографічних сюжети функціонального районування. 

Перший картографічний сюжет. Функціональні стани територіальних елементів 
за природним рухом населення: 

1-й стан ( ν
1S ): 0<ν  - зменшення населення за рахунок від’ємного природного 

приросту (природна депопуляція); 
2-й стан ( ν

2S ): 0=ν  - стабільна кількість населення за рахунок нульового 
природного приросту (природна стагнація); 

3-й стан ( ν
3S ): 0>ν  - збільшення населення за рахунок додатного природного 

приросту (природна репопуляція). 
Другий картографічний сюжет. Функціональні стани територіальних елементів 

за механічним рухом населення: 
1-й стан ( µ

1S ): 0<µ  - зменшення населення за рахунок від’ємного механічного 
приросту (механічна депопуляція); 

2-й стан ( µ
2S ): 0=µ  - стабільна кількість населення за рахунок нульового 

механічного приросту (механічна стагнація); 
3-й стан ( µ

3S ): 0>µ  - збільшення населення за рахунок додатного механічного 
приросту (механічна репопуляція). 

Третій картографічний сюжет. Функціональні стани територіальних елементів 
за поєднанням особливостей природного та механічного руху населення: 

1-й стан ( νµ
1S ): 0<ν  і 0<µ  - природна і механічна депопуляція; 

2-й стан ( νµ
2S ): 0<ν  і 0=µ  - природна депопуляція і механічна стагнація; 

3-й стан ( νµ
3S ): 0<ν  і 0>µ  - природна депопуляція і механічна репопуляція; 

4-й стан ( νµ
4S ): 0=ν  і 0<µ  - природна стагнація і механічна депопуляція; 

5-й стан ( νµ
5S ): 0=ν  і 0=µ  - природна і механічна стагнація; 

6-й стан ( νµ
6S ): 0=ν  і 0>µ  - природна стагнація і механічна репопуляція; 



7-й стан ( νµ
7S ): 0>ν  і 0<µ  - природна репопуляція і механічна депопуляція; 

8-й стан ( νµ
8S ): 0>ν  і 0=µ  - природна репопуляція і механічна стагнація; 

9-й стан ( νµ
9S ): 0>ν  і 0>µ  - природна і механічна репопуляція. 

Четвертий картографічний сюжет. Функціональні стани територіальних 
елементів за сумарним рухом населення: 

1-й стан ( µ+ν
1S ): 0<µ+ν  - сумарна депопуляція населення; 

2-й стан ( µ+ν
2S ): 0=µ+ν  - сумарна стагнація населення; 

3-й стан ( µ+ν
3S ): 0>µ+ν  - сумарна репопуляція населення. 

Вважатимемо територіальний суспільний комплекс стаціонарним, якщо в ньому 
всі процеси функціонування є стабільними в часі. Є підстави вважати, що для 
стаціонарного територіального суспільного комплексу функціональне районування 
його території є наслідком і причиною геопросторової організації геопросторово 
мінливих елементів комплексу. 

Соціальний рух населення (на прикладі сімейно-шлюбних процесів) [1]. 
Позначимо: ϕ -коефіцієнт одружуваності, ψ -коефіцієнт розлучуваності. Виберемо 
триелементну шкалу значень для кожного коефіцієнта {низький, середній, високий}. 
Тоді в досліджуваному аспекті соціального руху населення кожен територіальний 
елемент (регіон, або поселення) характеризується певним функціональним станом. Тут 
також можна вивчати варіанти функціонально-територіального районування, серед 
яких виділимо картографічний сюжет поєднання значень названих коефіцієнтів: 

1-й стан ( ϕψ
1S ):  ϕ  - низький і ψ  - низький; 

2-й стан ( ϕψ
2S ):  ϕ  - низький і ψ  - середній; 

3-й стан ( ϕψ
3S ):  ϕ  - низький і ψ  - високий; 

4-й стан ( ϕψ
4S ):  ϕ  - середній і ψ  - низький; 

5-й стан ( ϕψ
5S ):  ϕ  - середній і ψ  - середній; 

6-й стан ( ϕψ
6S ):  ϕ  - середній і ψ  - високий; 

7-й стан ( ϕψ
7S ):  ϕ  - високий і ψ  - низький; 

8-й стан ( ϕψ
8S ):  ϕ  - високий і ψ  - середній; 

9-й стан ( ϕψ
9S ):  ϕ  - високий і ψ  - високий. 

При потребі можна скористатись п’ятиелементною шкалою значень {низький, 
нижче середнього, середній, вище середнього, високий}, або {дуже низький, низький, 
середній, високий, дуже високий}, однак у цьому видадку кількість станів та їхніх 
поєднань відповідно збільшується. Бувають шкали і вищих порядків. 
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Рис. 1. Можливі взаємопереходи станів третього картографічного сюжету. 



Наступним кроком є вивчення закономірностей переходів територіальних 
елементів між станами, тобто динамічний аспект функціонально-територіальної 
демографічної ситуації. Це дає змогу здійснити прогноз майбутнього функціонального 
районування території. 
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Рис. 2. Матриця імовірностей переходів між станами третього картографічного сюжету. 
Наприклад, для третього картографічного сюжету, можливі переходи між 

функціональними станами, показані на рис. 1. Точніше імовірності переходів між 
станами відображає матриця на рис. 2. У цій ситуації для прогнозу імовірностей 
майбутніх станів можна скористатись теорією ланцюгів Маркова. Згідно цієї теорії, для 
прогнозу станів на певну кількість років, потрібно обчислити відповідну степінь 
матриці імовірностей переходів, що в наш час легко вирішується. У результаті виникає 
новий картографічний сюжет – прогноз функціонально-демографічного стану 
території (у даному випадку за поєднанням особливостей природного та механічного 
руху населення). 

Висновок. Добре розроблена номенклатура станів руху населення (а на загал 
функціональних демографічних станів) дає змогу ефективно картографувати 
функціонально-територіальну демографічну ситуацію з метою її атласного зображення 
та поглибленого вивчення.  
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Резюме 

Предложены подходы к атласному картографированию функциональных 
особенностей различных видов движения населения и их содержательных сочетаний. 
Разработаны сюжеты карт, представляющих различные функционально-
демографические аспекты, а также прогноз функционального состояния. 

 
Summary 

The approaches of atlas map drawing of functional features of different types of 
population motion and their content combinations are offered. The subjects of maps, 
presenting different functionally-demographic aspects, and also prognosis of the functional 
state are developed. 


