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В статті проаналізовано розвиток поглядів Володимира Кубійовича в 

царині геоурбаністики. На підставі аналізу його праць висвітлено нові 

авторські підходи до мікрогеографічного дослідження міста на прикладі 

Нового Санчу, теоретичні погляди про еволюцію міського розселення, показано 

здобутки вченого у картографуванні міського розселення України. 

Проаналізовано результати геоурбаністичних досліджень, які представлені 

окремими статтями в Енциклопедії Українознавства. 
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Становлення Володимира Кубійовича як науковця відбувалося у 20-их 

роках ХХ ст. Його вчителем, як відомо, був польський географ Л. Савіцький, 

який навчався у відомих німецьких географів. Отже, цілком природно, що 

народившись в Австро-Угорщині й виховуючись в українському дусі та 

польському середовищі, В. Кубійович перебував під впливом ідей і досягнень 

німецької географії ХІХ – поч. ХХ ст. Однак, географія вказаного періоду в 

Німеччині є результатом стрімкого розвитку філософських ідей та синтезу 

наукових досягнень у суміжних галузях знань чи не з усього “доступного” для 

співпраці світу. 

Витоки геоурбаністики очевидно можна шукати ще у працях грецьких, 

римських та китайських філософів, які окреслюючи головні риси ідеального 

міста, переважно звертали увагу на оптимальну кількість і структуру населення 

та найбільш сприятливі з точки зору природного середовища елементи та 

способи благоустрою міської території. 

В епоху Відродження творцями ідеального міста були переважно 

художники та архітектори, тому ці моделі є цікавими лише своїми 



 

планувальними формами. Найбільшими досягненнями цього періоду є 

планувальна схема італійської провінції Тоскана Леонардо да Вінчі, ідея міста 

Утопії Томаса Мора, міста Сонця Томазо Кампанелли. 

У ХІХ ст. процеси урбанізації стають надто динамічними. Це знову 

посилює інтерес до наукового аналізу розвитку міст. Ці проблеми вивчаються і 

архітекторами, і географами. Найбільший внесок у розвиток геоурбаністики 

зробили основоположники антропогеографії та географії людини. Ф. Ратцель 

(1882 р.) подає означення міста як тривале (довговічне) скупчення людей та 

їхнього житла, що займає великий простір і розташоване в центрі крупних 

комунікацій. Для визначення міста Ратцель пропонує три критерії: специфічні 

міські види діяльності (переважно торгівля і промисловість); скупчення житла 

(якщо людність менше 2 тис., то таке скупчення втрачає міський характер); 

мінімальний критерій людності. Поль Відаль де ля Бляш в “Принципах 

географії людини” (1921 р.) окремим розділом виділяє “Міста”, також є розділи 

“Європейська агломерація” і  “Житла”.  

У Великій Британії, яка у ХІХ ст. була найбільш високо урбанізованою 

країною світу, з’явилося чи не найбільше публікацій прикладного характеру, у 

яких розглядалися проблеми територіального розвитку Лондона та інших міст. 

1899 р. була заснована Асоціація по плануванню міст та сільської місцевості, 

1909 р. – кафедра будівництва споруд та архітектури в Ліверпульському 

університеті, а 1914 р. почав працювати Інститут міського планування. Останні 

дві інституції започаткували періодичне видання журналів, де публікувалися 

праці з геоурбаністики фахівців різних наук. Особливо вагомими були наукові 

здобутки англічанина Е. Говарда (“Майбутні міста-сади”, 1898 р.) та П. Ґеддіса 

(“Еволюція міст”, 1915 р.). Говард вперше запропонував ідею спрямованого 

поліцентричного розвитку агломерацій, Ґеддіс назвав такі поліцентричні 

агломерації конурбаціями. 

Наукова спадщина української геоурбаністики на поч. ХХ ст. уже містила 

описи міст Станіслава та Тернополя, які здійснили відповідно В. Площанський 

(1869 р.) і П. Білинський (1896 р.). Істориком В. Антоновичем 1870 р. видано 



 

твір з історичної геоурбаністики “О городах Юго-Западной России по актам 

1432–1798 годов”. На матеріалах переписів другої половини ХІХ ст. 

польськими вченими аналізується демографічний розвиток окремих міст 

Галичини та краю в цілому. 

Таким чином, геоурбаністика В. Кубійовича є логічним продовженням 

наукової діяльності його попередників та новим вищим етапом розвитку 

наукової думки. Вченому вдалося висвітлити нові методологічні підходи до 

географічного вивчення міста, здійснити описання декількох міст, виконати 

серію карт, які відображають еволюцію і стан міського розселення в Україні. 

Першим вагомим здобутком В. Кубійовича в царині геоурбаністики була 

опублікована в Кракові 1927 р. праця “З антропогеографії Нового Санча”. 

Робота складається з п’яти розділів: 

          Вступ 

1. Загальна частина 

2. Розташування міста і передумови його розвитку 

3. Фізіоґномічне місто (підрозділи: План міста; Розміщенн будинків та їх 

топографія; Розміщення людності; Структура віросповідань; 

Відношення професій до віросповідань; Природні райони) 

4. Передмістя Нового Санча (підрозділи: Передмістя; Межі міста) 

5. Новосандецьке населення поза межами міста 

Висновки [3, с. 244‒292]. 

У вступній частині В. Кубійович показує відмінність власного підходу 

до вивчення міст від тих, які застосовувалися іншими науковцями. Зокрема, 

автор уперше глибоко дослідив на мікрорівні розміщення населення, його 

густоту, етнічну і професійну структуру. Враховуючи названі ознаки, а 

також на підставі фізико-географічних відмінностей виділено окремі 

“природні” райони міста, визначено межі міста та окреслено простір 

передмістя. 

Роботу можна вважати унікальною з позиції сучасних досягнень 

геоурбаністики, адже вона базується на первинних матеріалах перепису 1921 



 

р., на даних соціологічних анкет, які відображають маятникову міграцію з 

села в місто, на окремих статистичних звітах по сільських громадах, а також 

на інформації окремих закладів господарської сфери Нового Санча стосовно 

місця проживання їхніх працівників. Цінність праці полягає ще й у тому, що 

місто для Кубійовича є рідним (тут минуло його дитинство і юність), а отже 

авторські спостереження і висновки є надзвичайно точними і достовірними. 

Хоча сам вчений не вважає монографію всесторонньою, оскільки він не 

торкається питання історичного розвитку міста, а лише аналізує ті особливі 

моменти в історії Нового Санча ХІХ ст., які мали визначальний вплив на 

формування сучасного образу міста. Слід зазначити, що у нинішніх 

українських реаліях використати такий обсяг первинного матеріалу для 

суспільно-географічної характеристики міста практично неможливо і не під 

силу одній особі. 

Монографія В. Кубійовича є прикладом глибокого науково 

обґрунтованого підходу до районування міської території, яке має і певні 

практичні цілі, пов’язані з необхідністю проведення планувальних робіт, 

розробки схем територіального розвитку міста як територіальної одиниці, а 

також як ядра системи розселення вищого ієрархічного рівня. Загалом автор 

поділяє територію міста на три “кола” – місто фізіоґномічне, передмістя, 

неміський простір з певним відсотком міської людності. Багатий первинний 

матеріал для аналізу дозволив розділити територію міста за краєвидом, 

структурою віросповідань і зайнятістю населення не беручи до уваги 

адміністративні межі. 

Описуючи новосандецьке населення поза межами міста, В. Кубійович 

бере до уваги і тих маятникових мігрантів, хто доїжджає, і тих, хто ходить 

щодня пішки до міста, досліджує професійну структуру та спосіб життя 

людей. Вивчено географію приміського транспорту, описано характер 

розселення та краєвиди. Усе разом дозволило автору здійснити типологію 

навколишніх поселень й включити до зони впливу Нового Санча міста 

Старий Санч і Пивнича. 



 

Надзвичайно цінними для геоурбаністики є висновок автора про 

територіальну еволюцію міського розселення: “Ті три типи розселення 

вздовж трас можна вважати фазами розвитку: спочатку міське розселення 

розкидане, потім просторе, врешті – зімкнуте” [3, с. 279]. Ця ідея лежить в 

основі концепції стадійного розвитку урбанізації американського 

геоурбаніста Дж. Джибса (1963 р.), який виділив п’ять стадій еволюції 

урбанізації – відносно рівномірне сільське розселення й зародження окремих 

міст; прискорений розвиток точкових міських форм; розвиток агломерацій; 

територіальне розростання агломерацій, злиття передмістя і ядра; 

деконцентрація населення, розвиток міжагломеративних територій. 

В “Антропогеографії Нового Санча” застосовано цікаву методику 

картографування міста. Так, карта розселення у місті виконана 

локалізованими значками певної ваги (по 10 і 50 осіб) із зазначенням 

конфесійної приналежності (християни та євреї) [3, с. 270]. Господарська 

карта відображає поділ населення за основною професією на 6 груп. Карти 

побудовані на топографічній основі, яка охоплює фізіоґномічне місто і 

найближчі передмістя, а господарська включає ще найближчі околиці міста 

та дальні поселення у ґмінах, де проживають трудові маятникові мігранти [3, 

с. 284]. 

Працюючи над Енциклопедією Українознавства В. Кубійович 

розширює коло геоурбаністичних досліджень. Стаття “Місто” (співавтори – 

О. Оглоблин, Б. Кравців, В. Голубничий), розміщена у 4-ому і 5-ому томах, є 

прикладом фундаментального аналізу динамічно-часових та геопросторових 

аспектів розвитку міського розселення на українських етнічних землях. А 

розвиток міст, як відомо, відображає увесь процес історичної еволюції 

української держави. 

Автори виділяють декілька періодів “міської” історії – античну добу, 

княжу добу, сер. XIV – сер. XVII ст., сер. XVII – кін. XVIII ст., кін. XVIII ст. 

– 1860 р., 1860 – 1914 рр., 1914 – 1940 рр., після 1940 р. Охарактеризовано 

сучасне розміщення міст, “обличчя і будівництво міст” та національні 



 

відносини. Історична географія українських міст та аналіз сучасної мережі 

міського розселення охоплює усю етнічну українську територію. Стаття 

написана на матеріалах переписів 1860, 1897, 1926, 1931, 1959 років, а також 

на історичних, географічних та соціологічних працях М. Грушевського, В. 

Антоновича, І. Крип’якевича, П. Клименка, В. Семенова-Тяншанського, Г. 

Величка, О. Константинова,  М. Шаповала [2].  

Багато місця в Енциклопедії відведено описанням українських міст. В. 

Кубійовичем особисто підготовлено статті про Запоріжжя, Жданов, 

Кам’янець-Подільський, Кременчук, Крем’янець, Кривий Ріг, Луцьке, 

Люблін, Миколаїв, Ніжен, Полтаву, Севастопіль, Симферопіль, Суми, Сянік, 

Херсон, Холм, а також у співавторстві про Київ, Дніпропетровське, Одесу, 

Перемишль, Станіславів, Стрий, Тернопіль, Чернігів. Усі статті містять 

інформацію про історію розвитку та сучасне географічне положення міст, 

людність, господарство, соціальну і культурну сферу. Мовна інформація як 

правило доповнена картографічною, в окремих випадках подається декілька 

карт.  Описано просторові особливості формування поліцентричних 

агломерацій в Донецькому басейні, Дрогобицько-Бориславському 

промисловому районі та Криворізькому залізорудному басейні. Столиця 

України охарактеризована й зображена картографічно найбільш детально. 

Тут подано багато історичного матеріалу про становлення і укріплення 

українства, формування українських громадських організацій, про те, як 

творилася українська державність навіть у часи чужоземних режимів.  

Окрім українських міст, подано характеристику деяких міст світу. Це 

переважно столиці найбільших держав, або міста з високою долею 

українського населення, як наприклад – Вінніпеґ, столиця українців Канади. 

Тут помітний інший підхід до викладу матеріалу. Зокрема, описуючи 

Торонто, Варшаву, Відень, Берлін, Берн та інші міста, В. Кубійович 

передусім звертає увагу на культурне та економічне життя українців, на 

значення цих міст для розвитку українських земель та української 

державності. 



 

Науково-картографічна діяльність Володимира Кубійовича 

найповніше проявилася у створенні “Атласу України й сумежних країв” 

(1937 р.). Розвиток урбанізації на українській етнічній території відображено 

за допомогою серії карт. Карта “Міста й міська людність” охоплює 

територію від Варшави на заході до 48‒50 східного меридіану, у тім числі 

Північний Кавказ. Способом картограми показано частку міської людності у 

розрізі найдрібніших територіальних одиниць – груп районів, які збігаються 

з повітами 1897 р. Це дозволило чітко виокремити шість ареалів високого 

рівня урбанізації. Для відображення величини міст виділено 7 груп 

людності, проте не для усіх міст до 10 тис. жителів вказано географічні 

назви. Для деяких міст Кубійович подає у дужках давню назву, наприклад – 

Аккерман (Білгород), Асканія Нова (Чаплі), Артемівське (Бахмут), 

Запоріжжя (Олександрівськ), Сталине (Юзівка), Дніпропетровськ 

(Катеринослав), Кірове (Єлисавет), Першомайське (Ольвіопіль), 

Цюрупинське (Олешки). Сучасні російські назви міст на картах Кубійовича 

мають українське написання: Вилків, Скадівське, Конотіп, Овдіївка, 

Рівеньки, Остріг, Лятичів, Гумань, Межибіж, Геничеське, Лисичанське. З 

усіх поданих на карті Кубійовича міст – Сімферопіль, Севастопіль, 

Маріупіль, Мелітопіль, Нікопіль, тільки Тернопіль і Костопіль залишилися 

на сучасних картах з українським написанням морфеми “поліс”. 

Чотири карти масштабу 1:10000000 відображають зміни урбанізації в 

роках 1897–1932. Вони показують міську людність у 1897 р.; зміни людності 

міст з 1897 до 1932 рр. та за період 1927–1932 рр. (остання без Західної 

України); а також зміни рівня урбанізації по повітах 1897 року за період 

1897–1932 рр. 

Окремий аркуш в “Атласі” присвячений висвітленню динаміки міської 

людності за допомогою діаграм і графіків. Окремо показано зміни по 

Поліссю, Лівобережній, Східній Україні, у Центрально-Чорноземній області, 

Північному Кавказу, Галичині, Північно-Західній землі, Буковині, Басарабії, 

Закарпатті та Україні загалом. 



 

Дуже цінним доповненням до карт урбанізації є короткі анотації, які 

пояснюють головні тенденції, вказують на джерельну базу і містять 

висновки. 

Наукова та картографічна спадщина Володимира Кубійовича і 

сьогодні не втратили своєї наукової актуальності, вони можуть слугувати 

цінним джерелом для дослідження історії становлення науки, розробки її 

методології, є прикладом конкретних досліджень на мікрогеографічному 

рівні та картографування міського розселення. Без сумніву, у подальшому ці 

праці впливали на формування наукових поглядів українських та 

закордонних вчених. 
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Hudzelyak I. Geourbanistic researches of Volodymyr. Kubiyovych. 

Geourbanistic ideas of Volodymyr Kubiyovych were formed with European 

scientists works. His views are the logical continuation of the ideas of German 

anthropogeography F. Ratzel, most acknowledged representative of the French school 

of human geography Paul Vidal de La Blache and natural works of applied British 

geourbanistiers E. Howard and P. Geddes. V. Kubiyovych suggested new 



 

methodological approaches to the study of the city; micro-geographic research of 

New Sancho was conducted where analysis methods of population distribution were 

shown, as well as ethnic and professional structures. Based on physical and 

geographical differences theseparate natural areas of the city were highlighted, and 

from the migration and way of living data, the city borders and suburbs area 

were outlined. For the first time, the stages of urban space evolution were shown and 

later this idea was developed in the concept of American geourbanister J. Gibbs. 

V. Kubiyovych is the author of articles about seventeen Ukrainian cities for 

The Encyclopedia of Ukraine, also eight articles were prepared in the role of co-

author. Moreover, The Encyclopedia contains a number of articles by Kubiyovych 

about other cities of the world, where the Ukrainian diaspora has the highest 

concentration. The article "City" is an example of fundamental analysis of time, 

dynamic and geospatial aspects of the urban settlement, and therefore the whole 

process of historical evolution of Ukrainian state on the Ukrainian ethnic lands. 

The development of urbanization on Ukrainian ethnic territory is reflected 

through a series of maps in the "Atlas of Ukraine and neighbor states". Maps are 

constructed in terms of the smallest territory units. The content of the maps reflects 

both the dynamic processes of urbanization and the state of urban settlement and 

urban population of Ukraine. Urbanization processes are shown using the graphic 

method - charts and diagrams are on the separate sheet, and also annotations with the 

source base and some author's explanations are added.  

Keywords: geourbanistics, city, urban settlement, urban area, scientific 

heritage. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гудзеляк І. Геоурбаністичні дослідження Володимира Кубійовича. 

Геоурбаністичні ідеї Володимира Кубійовича сформувалися на працях 

європейських вчених. Його погляди є логічним продовженням ідей німецького 

антропогеграфа Ф. Ратцеля, найбільш авторитетного представника французької 

школи географії людини Поля Відаля де ля Бляша, а також праць прикладного 

характеру англійських геоурбаністів Е. Говарда і П. Ґеддіса. В. Кубійович 

запропонував нові методологічні підходи до вивчення міста: проведено 

мікрогеографічне дослідження Нового Санча, де показано методику аналізу 

розміщення населення, етнічної і професійної структури. На підставі фізико-

географічних відмінностей виділено окремі природні райони міста, а за даними 

про міграцію та особливості способу життя людей визначено межі міста та 

окреслено простір передмістя. Вперше показано етапи еволюції міського 

простору, згодом ця ідея була розвинута у концепції американського 

геоурбаніста Дж. Джибса.  

В. Кубійович є автором статей про сімнадцять українських міст для 

Енциклопедії Українознавства, ще вісім статей підготовлено у співавторстві. 

Також в Енциклопедії міститься ряд статей Кубійовича про інші міста світу, де 

найвища концентрація української діаспори. Стаття “Місто” є прикладом 

фундаментального аналізу динамічно-часових та геопросторових аспектів 

розвитку міського розселення, а отже і усього процесу історичної еволюції 

української держави на українських етнічних землях. 

Розвиток урбанізації на українській етнічній території відображено за 

допомогою серії карт в “Атласі України й сумежних країв”. Карти побудовані в 

розрізі найдрібніших територіальних одиниць. Зміст карт відображає і 

динамічні процеси урбанізації, і стан міського розселення та міської людності 

України. Урбанізаційні процеси показані за допомогою графічного метода – 

графіки і діаграми займають окремий аркуш, а також додаються анотації з 

вказанням джерельної бази та деякими авторськими поясненнями.  

Ключові слова: геоурбаністика, місто, міське розселення, міська 

територія, наукова спадщина. 


