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УДК 39:31:338:001.02 (477)                                                                                 Олег Шаблій 

АКАДЕМІК СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ – ФУНДАТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ 
 

Активне наукове дослідження географічної і картографічної спадщини акад. Степана Рудницького 

розпочалося лише за роки незалежності України. Виділяється декілька центрів цього дослідження: Пряшів 

(Словаччина), Львів, Київ, Харків, Полтава (Україна). На Заході єдиним центром є Віндсор (Канада, 

представник проф. І. Стебельський). До кінця ХХ ст. був також Нью-Йорк (США, Г. Колодій). 

Проблематика досліджень: а) вивчення біографії і бібліографії вченого; б) його внесок у теорію 

географічної науки; в) внесок у фізичну географію і антропогеографію України; г) дослідження політичної 

географії і геополітики України; ґ) вивчення теоретичних, методологічних і практичних основ національної 

картографії. Склалася думка, що С. Рудницький є фундатором національної географії і картографії. Тому 

слід вияснити стан розвитку української наукової географії і картографії перед появою праць 
С. Рудницького. У Львівському університеті в кінці ХІХ ст. вперше на території України була створена 

геоботаніком Антоні Реманом (1840−1918) кафедра географії. На Заході вкінці ХІХ ст. інтенсивно набирає 

прав громадянства – геологічна парадигма (А. Пенк, 1858−1945). В її руслі була виконана дисертація 

Г. Величком (1892−1893 рр.). Період до видання брошури С. Рудницького «Нинішня географія» (1905 р.) 

можемо вважати зародженням новітньої (модерної) української географії. Водночас географія загалом 

набирає чітко україноцентричного характеру. Цей поворот був спочатку маркований появою мапи 

Г. Величка «Народописна карта українсько-руського народу» (1896 р.) і остаточно зафіксований публікацію 

навчального посібника С. Рудницького під назвою «Коротка географія України. Фізична географія» (Київ, 

1910). Серед авторів слід назвати: того ж С. Рудницького («Коротка географія України. Ч. ІІ. 

Антропогеографія», 1914), його ж «Ukraina. Land und Volk», 1916; «Україна – наш рідний край», 1917; 

«Початкова географія для народних шкіл», 1919; «Основи землезнання України», кн. І, 1924; «Основи 

землезнання України», кн. ІІ, 1926; І. Фещенко-Чопівського «Економічна географія України», 1919; 
К. Воблого «Економічна географія України», 1919, 1920; В. Кубійовича (ред.) «Географія українських й 

сумежних земель» (1938). Завершився цей період книгами «Наша Батьківщина» (1942) Івана Теслі та 

«Сучасний Львів» (1943) Олени Степанів. Головний науковий внесок С. Рудницького у наступному. Місце 

географії у системі наук: він визначає географію як загальну просторову науку про Землю i відносить її до 

системи природничих наук. Об’єкт і предмет географії: ці поняття ототожнювалися. «Земля як 

цілісність, зокрема її поверхня – це предмет географії». Оскільки взаємодія різних геосфер найактивніше 

проявляється на земній поверхні, то земна поверхня є одвічним i нескінченним для пізнання конкретним 

об’єктом географічної науки, який концептуально розгортається в поняттєво-категоріальній системi 

географічної оболонки i який не вивчає жодна інша наука. Приналежність географії до т. зв. просторових 

(«простірних» – за С. Рудницьким) наук: вчений розрізняв хорологію i хорографію. Хорографiя досить 

однобока, фактологічна. Хорологія вдало поєднує абстракцію з конкретним описом так, що вони взаємно 
доповнюються. Географічні закони – це передовсім закони просторового буття явищ i процесів на земній 

поверхні. С. Рудницький чітко окреслив не лише суть геозаконів, але й виявив їх різнорідність. Пов’язував це 

насамперед з т. зв. загальною географією. Загальна географія відкриває загальні закони, яким підлягає Земля, 

як цілісність, її поверхня i все, що на ній знаходиться. Розглядаються закони двох типів: 1) просторові 

(хорологiчнi); 2) генетичні. Структура географічної науки: вчений розділяє всю географію на дві 
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взаємозв’язані вітки – загальну (систематичну), що відкриває “суто географiчнi закони” i спеціальну 

(описову, хорологiчну). Biн виділяє в ній чотири підсистеми наукових дисциплін математичну, фізичну, 

бiологiчну географію i антропогеографiю. 

Теперішня гуманізація та екологізація науки i світогляду вимагають трактувати земну поверхню в 

багатьох нових аспектах: а) земна поверхня – простір найбільшої концентрації «живої речовини» (за 

В. Вернадським), яка протягом своєї еволюції корінним чином змінила сутність i самої географічної 

оболонки; б) земна поверхня – простір найбільшого зосередження найвищого i поки що унікального продукту 

саморозвитку природи – людини. Вона у найвищій мірі уособлює собою ноосферу, тобто сферу людського 

розуму; в) наявність геопросторової організації, яка охоплює суперечливі i великою мірою взаємодiючi, 

взаємокорельованi природні i суспiльнi територіальні системи, є новою рисою земної поверхні нашого часу; 
г) внаслідок глобалiзацiї багатьох природних i суспільних процесів на ній (опустелювання, підвищення 

середньої температури, збіднення фауни i флори та втрата потенціалу генофонду, прискорене вичерпання 

багатьох природних pecypciв) кожна ділянка земної поверхні прямо й опосередковано стає носієм i 

репрезентантом складної взаємодії цих процесів.  

Картографію вважав «інтегральною частиною» математичної (астрономічної, космічної) географії. 

Теоретичні засади географії мають бути фундаментом як теоретичної, так i прикладної картографії. 

Одним із центральних завдань С. Рудницький вважав розвиток картографічної науки та розбудову всієї 

картографічної культури України: а) розроблення методології всього комплексу проблем української 

картографії; б) видання настінних (демонстраційних, шкільних) карт України, материків i свiтy загалом; 

в) видання карт як органічних частин у монографіях, навчальних посібниках, статтях тощо. С. Рудницький 

вперше ставить проблеми складання і видання карт і атласів для народної школи, спецiальнux середніх 
закладів і вишів. За його авторством i під безпосереднім науковим керівництвом було видано значну 

кiлькiсть настільних i стінних карт. Особливо продуктивним був період 1918–1920 рр. (час існування 

ЗУНР): видання настінної карти України («Cтіннa фізична карта України» в масштабі 1:1 000 000, 1918 р., 

Львів – Відень) і стінних фiзичних карт свiтy: Європи, Азії, Пiвнiчної Америки, Південної Америки та 

Африки, також карти-плакату «Українці в світі». Картографічним «проривом» була підготовлена перша 

українська «Карта півкуль Західної i Східної» (1907 р.), також «Фізичної карти УСРР» (з врiзкою 

«Донбас»), 1932 р. У 1922 р. у Вiднi С. Рудницький видав німецькою мовою карти Східної Галичини i 

Володимирщини. У 1919 р. вчений підготував «Статистичний атлас України» (не побачив свiтy), а пiзнiше 

разом з проф. І. Крип’якевичем – історичний атлас України. С. Рудницький був не лише фундатором 

української наукової картографії, але й особливо картографії україномовної. 

Ключові слова: С. Рудницький, українська географія – зародження і становлення, національна 

географія і картографія, структура географії, закони географії, Г. Величко. 
Oleh Shabliy. Academician Stepan Rudnyts’kyi – founder of National Geography and Cartography. 

Active scientific research of geographical and cartographic heritage of Academician Stepan Rudnyts’kyi began only 

during the years of Ukraine's independence. There are several centers of this research: Priashiv (Slovakia), Lviv, 

Kyiv, Kharkiv, Poltava (Ukraine). In the Western countries, the only center is Windsor (Canada, represented by 

Prof. I. Stebelskyi). By the end of the XX th century also New York (USA, represented by H. Kolodiy). The works are 

devoted to the following issues: a) the biography and bibliography of S. Rudnyts’kyi; b) his contribution to the theory 

of geographical science; c) contribution to the physical geography and anthropogeography of Ukraine; d) research 

of political geography and geopolitics of Ukraine; e) study of theoretical, methodological and practical foundations 

of national cartography by the scientist. It was thought that S. Rudnyts’kyi is the founder of national geography and 

cartography. Therefore, it is necessary to clarify the state of development of Ukrainian scientific geography and 

cartography before the appearance of S. Rudnitsky's works. At the end ХІХ th century at Lviv University, for the first 
time on the territory of Ukraine, the Chair of Geography was created by geobotanist Antoni Reman (1840–1918). In 

the West at that time intensively affirmed the geological paradigm (A. Penk, 1858–1945). The dissertation of 

H. Velychko (1892–1893) was written in this paradigm. The period to the publication of the brochure of 

S. Rudnyts’kyi «Current Geography» (1905) can be considered as the birth of newest (modern) Ukrainian geography. 

At the same time, geography generally acquires a clearly Ukrainian-centric character. This turn was originally 

marked by the appearance of the map «The People-descriptive Map of the Ukrainian-Rus’kyi People» (1896) of 

H. Velychko, and was finally fixed by the publication of the textbook «Brief Geography of Ukraine. Physical 

Geography» (1910) of S. Rudnyts’kyiy. Among the authors should be named: the same S. Rudnyts’kyi («Short 

Geography of Ukraine. 2nd Part. Anthropogeography» (1914), «Ukraine. Land and Volk» (1916), «Ukraine is our 

native Land» (1917), «Initial Geography for People’s Schools» (1919), «Fundamentals of Earth-Knowledge of 

Ukraine» (Book 1st, 1924, Book 2nd, 1926)), I. Feshchenko-Choplivskyi («Economic Geography of Ukraine», 1919); 

K. Voblyi («Economic geography of Ukraine», 1919, 1920); V. Kubiyovych (ed.) «Geography of Ukrainian and 
adjacent Lands» (1938). This period ended with books «Our Homeland» (1942) by Ivan Teslia and «Nowaday Lviv» 

(1943) by O. Stepaniv. The main scientific contribution of S. Rudnyts’kyi in the following. Outlines the place of 

geography in the system of sciences he defines geography as a general spatial science about the Earth and relates it 

to the system of natural sciences. The concepts of object and subject of geography were identical (equal). «Earth as 
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an integrity, in particular its surface is a subject of geography». Since the interaction of different geospheres most 

actively occurs itself on the earth's surface, the earth's surface is eternal and infinite for cognition a specific object of 

geographical science, which conceptually opens out in the notion-categorical system of a geographic shell and 

which any other science studies. Geography belongs to the so-called spatial sciences. Acad. S. Rudnyts’kyi 

distinguished the chorology and the chorography. The choreography is rather one-sided, factual. The chorology 

successfully combines abstraction with a specific description so that they are mutually supplemented. The scientist 

paied attention also for the category of geographic laws that understood above all as the laws of spatial existence of 

phenomena and processes on the earth's surface. Acad. S. Rudnyts’kyi clearly defined not only the essence of 

geolaws, but also revealed their heterogeneity. It was connected primarily with the so-called general geography. The 

general geography opens the general laws that are subject to the Earth as integrity, its surface, and all that is on it. 
The laws of two types are considered: 1) spatial (chorological); 2) genesis. About the structure of geographical 

science, the scientist divided the whole geography into two interconnected branches – the general (systematic), that 

reveals «purely geographic laws» and a special (descriptive, chorological), and under it four subsystems of scientific 

disciplines are distinguished: mathematical, physical, biological geography and anthropogeography. The nowadays 

humanization and ecologization of science and the worldview require the interpretation of the earth's surface in 

many new aspects: a) the space of the greatest concentration of «living matter» (according to V. Vernadskyi), which 

during its evolution radically changed the essence of the geographic shell itself; b) the space of the greatest 

concentration of the highest and still unique product of self-development of nature – a human, that in the most 

personifies the noosphere itself, the sphere of human mind; c) the presence of a geospatial organization that places 

contradictory and largely interactive, intercorrelated natural and human (social) territorial systems, is a new feature 

of the earth's surface of our time; d) due to the globalization of many natural and social processes on it 
(desertification, climate change, depletion of fauna and flora and loss of potential of the gene pool, accelerated 

exhaustion of many natural resources), each part of the earth's surface directly and indirectly becomes a carrier and 

representative of the complex interaction of these processes. Cartography was considered by S. Rudnyts’kyi as an 

«integral part» of mathematical (astronomical, cosmic) geography. Theoretical foundations of geography should be 

the foundation of both theoretical and applied cartography. One of the central tasks, designated by S. Rudnyts’kyi, 

was the development of cartographic science and the development of the cartographic culture of Ukraine: a) the 

development of a methodology for the entire complex of problems of Ukrainian cartography; b) еру publication of 

wall (demonstration, school) maps of Ukraine, continents and the world in general; c) the publication of maps as 

organic parts in monographs, manuals, articles, etc. Acad. S. Rudnyts’kyi for the first time raised problems of 

drawing up and publishing of maps and atlases for a people’s school, specialized secondary schools and higher 

educational institutions. By his authorship and under the direct scientific guidance, a significant number of desktop 

and wall maps were issued. The period of 1918–1920 (the existence of the West Ukrainian People’s Republic) was 
especially productive: the publication of a wall map of Ukraine («The wall physical map of Ukraine» on a scale of 

1:1 000 000, 1918, Lviv-Vienna) and wall physical maps of the world: Europe, Asia, North America, South America 

and Africa, as well as a map-poster «Ukrainians in the World». A mapping «breakthrough» was prepared the first 

Ukrainian «Map of the West and East hemispheres» (1907), as well as the «Physical map of the Ukrainian SSR» 

(with the insert box «Donbass») (1932). In 1922 in Vienna the scientist published maps of Eastern Galychyna and 

Volodymyrshchyna (in German). In 1919 the scientist prepared the «Statistical Atlas of Ukraine» (wasn’t published), 

and later with the prof. I. Krypyakevych elaborated historical atlas of Ukraine. Acad. S. Rudnyts’kyi was not only the 

founder of Ukrainian scientific cartography, but especially the Ukrainian-language cartography. 

Key words: Stepan Rudnyts’kyi, Ukrainian geography – birth and formation, national geography and 

cartography, geography structure, geography laws, Hrygoriy.  

 
 

Актуальність дослідження. Процес актив-

ного наукового дослідження географічної і 

картографічної спадщини акад. Степана Руд-

ницького розпочався лише за роки державної 

незалежності України, тобто від початку 90-х років 

ХХ ст. Хоч сам учений був реабілітований ще у 

1966 р. Проте до 1991-го року його праці були під 

замком у т. зв. спецхранах і не підлягали широкому 

ознайомленню з ними, особливо фаховими 

географами і картографами. Викристалізувалися 

декілька груп учених і окремі центри дослідження 
наукових праць С. Рудницького. Це: Пряшів 

(Словаччина: М. Мушинка), Львів (О. Шаблій, 

П. Штойко, І. Ровенчак, О. Вісьтак та ін.), Київ 

(А. Розсоха, Я. Олійник), Харків (Ю. Кандиба, 

В. Нємець), Полтава (С. Шевчук). На Заході єдиним 

центром є Віндсор (І. Стебельський). До кінця 

ХХ ст. був також Нью-Йорк (Г. Колодій). 

Тематика і проблематика досліджень [1, 4, 

6−10]: а) вивчення біографії і бібліографії ученого 

(М. Мушинка, Г. Колодій, О. Шаблій, П. Штойко); 

б) його внесок в теорію географічної науки 

(О. Шаблій, І. Ровенчак, П. Штойко, І. Стебель-

ський); в) внесок у фізичну географію і 

антропогеографію України (І. Ровенчак, О. Вісьтак, 

М. Дністрянський); г) дослідження політичної 
географії і геополітики України (О. Шаблій, 

М. Дністрянський, О. Вісьтак та ін.); ґ) закладення 

теоретичних методологічних і практичних основ 

національної картографії. 
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Склалася тверда думка, що С. Рудницький є 

фундатором національної географії і картографії 1. 

Ідеї С. Рудницького як фундатора національної 

географії і картографії тепер увійшли у шкільні 

підручники. У Тернополі до 130-ліття від народження і 

70-ліття від смерті ученого було проведено між-

народну наукову конференцію (2007 р.). 

Виклад основного матеріалу. Передусім слід 

вияснити стан розвитку української наукової 

географії і картографії перед появою праць 
С. Рудницького, особливо зупинившись на дуже 

відповідальну моменті зародження цієї науки. 

Йдеться про зародження модерної 

національної географії. Бо суспільна географія 

загалом у вигляді т. зв. камеральної статистики 

(описового державознавства), статистично-

топографічних описів українських земель 

(провінцій, губерній, коронних країв) у Російській 

імперії та Австро-Угорській монархії існувала ще з 

ХVІІ ст. – першої половини ХІХ ст. Це ще не була 

географія у сучасному розумінні слова. Лише з 
другої половини ХІХ ст. у Західній Європі вона 

починає формуватися на новій парадигмальній 

основі і розділяючись на дві вітки: фізичну 

(природничу) і антропогеографічну (географію 

людини). 

Перша з них з часів А. Гумбольдта 

(1769−1859) базувалася на біологічній (головно – 

ботанічній парадигмі), друга (антропогеографічна) 

пов’язувалася з першою, бо людина – це органічна 

частина живої природи, що тісно поєднана з нею 

генетичними і трофічними відносинами 

(географічний детермінізм). На Земній кулі вже тоді 
наука схоплювала зональну залежність людського 

суспільства від природно-географічної зональності. 

Найкращим представником усього географічного 

детермінізму, крім А. Гумбольдта, був у Німеччині і 

в Європі загалом, К. Ріттер (1779−1859). 

У Львівському університеті в кінці ХІХ ст. 

вперше на території України була створена 

геоботаніком Антоні Реманом (1840−1918) кафедра 

географії. Отже, вона працювала ще у руслі 

біологічної парадигми (причинно-наслідкова лінія: 

кулястість Землі – кліматична зональність – 
геоботанічна зональність – природно-географічна 

зональність). На Заході вкінці ХІХ ст. інтенсивно 

набирає прав громадянства вже інша – геологічна 

парадигма (А. Пенк, 1858−1945). Вона здійснила 

переворот у географічній науці, особливо у фізичній 

                                                   
1 Деякі учені, зокрема акад. А. М. Марініч вважав, що 

маємо двох фундаторів: акад. П. А. Тутковського і 
С. Рудницького. Це фальшива думка. Бо перший був 

типовим геологом, хоч з 1914 р. (десять років після 
С. Рудницького) написав статтю про предмет і межі 
географії. С. Рудницький прочитав габілітаційну лекцію у 
Львівському університеті ще у 1908 р. А книжку 
«Нинішня географія» українською мовою видав у Львові 
1905 р. Цим знаменував початки теорії модерної 
національної географії на десять років швидше від 
П. Тутковського. 

географії шляхом розвитку в ній ландшафто-

знавства. Ряд молодих учених зі Львова у кінці ХІХ 

– на початку ХХ ст. продовжили свої географічні 

студії у А. Пенка (Г. Величко, С. Рудницький). І вже 

перша дисертаційна робота аспіранта – українця 

Григорія Величка за керівництва А. Ремана була 

виконана, на диво, в руслі геологічної парадигми. 

Вона мала назву «Płastyka ziem polsko-ruskich z 

szczególnym uwzględnieniem Karpat Wschodnich» 

(«Рельєф польсько-українських земель з особливою 
увагою до Східних Карпат») (1893 р.). Зауважимо, 

що значно пізніше С. Рудницький захистив (1901 р.) 

докторат з астрофізики (навіть не з біогеографії так 

милої А. Реманові) під назвою «Плями сонячні»). І 

лише у 1905 р. вийшла його фундаментальна праця 

«Нинішня географія», з якої почалось власне 

становлення новітньої національної географії як 

такої [3]. 

Таким чином, можемо десятирічний період – 

від підготовки докторської дисертації Г. Величком 

(1892−1893 рр.) і до підготовки і видання брошури 
С. Рудницького (1904−1905 рр.) вважати періодом 

зародження новітньої (модерної) української 

географії. Головною подією тут стали не так захисти 

дисертацій молодими адептами науки (в т. ч. їх 

активне входження у науково-географічну діяльність 

з українським спрямуванням (зокрема, їх праці у 

Наукову Товаристві ім. Шевченка). Як, наприклад, 

підготовка і видання Г. Величком мапи «Етно-

графічна карта українсько-руського народу» і 

супровідні тексти до цієї карти. Було видано 

декілька варіантів цієї мапи і її описи (1896 р.). Цей 

короткий (десятирічний) період охарактеризований в 
працях проф. О. Шаблія, І. Ровенчака, П.Штойка. 

Слід зазначити, що саме тоді (кінець ХІХ ст. – 

початок ХХ ст.) географія, особливо антропо-

географія набирає чітко україноцентричного 

характеру. Цей поворот географів Галичини – від 

теоретичних побудов у ділянці географії і 

картографії до дослідження географії і картографії 

України почався з 1902 р. аж до 1943 р. Період 

україноцентричного становлення (а саме так ми його 

називаємо) був спочатку маркований появою книги 

Г. Величка «Географія України-Руси» (1902 р.; 
незавершено) і остаточно зафіксований публікацію 

навчального посібника С. Рудницького під назвою 

«Коротка географія України. Фізична географія» 

(Київ, 1910). Як з рогу достатку появилися книги 

(переважно монографії чи навчальні посібники з 

географії України для гімназій і народних шкіл. 

Серед авторів слід назвати першою чергою: 

С. Рудницького («Коротка географія України. Ч. ІІ. 

Антропогеографія», 1914), його ж «Ukraina. Land und 

Volk», 1916; «Україна – наш рідний край», 1917; 

«Початкова географія для народних шкіл», 1919; 

«Основи землезнання України», кн. І, 1924; «Основи 
землезнання України», кн. ІІ, 1926; І. Фещенка-

Чопівського «Економічна географія України», 1919; 

К. Воблого «Економічна географія України», 1919, 

1920; В. Кубійовича (ред.) «Географія українських й 
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сумежних земель» (1938). Завершився цей 

непростий період у 1943 р. книгами «Наша 

Батьківщина» (1942) Івана Теслі та «Сучасний 

Львів» (1943) Олени Степанів. 

Внесок С. Рудницького в теорію і мето-

дологію географічної науки 

Степан Рудницький перший з українських 

географів, який поставив національну географію у 

контексті європейського землезнання, її теорії, 

історії, методології і методики. Передовсім він вивів 
на європейський рівень теорію науки. Його вчення 

охоплює такі головні проблеми [6, 10]. 

1. Місце географії у системі наук. С. Руд-

ницький визначає географію як загальну просторову 

науку про Землю i повністю відносить її до системи 

природничих наук. 

Проблема віднесення географії до певної 

системи наук – природничих чи суспільних – завжди 

була каменем спотикання в її історії. Розв’язання 

цієї проблеми могло бути моністичним чи 

дуалістичним. Одні географи, особливо у стародавні 
i середні віки, коли панував теософічний світогляд – 

дохристиянський у древній Греції чи християнський 

− у Європі, трактували географію як науку про 

людину, суспільство, його духовність. Антро-

поцентризм у філософії вимагав від учених 

розглядати географію як науку головно гуманітарну, 

суспільну. До такого погляду С. Рудницький 

ставився різко негативно. 

Зокрема, важлива галузь географії – її 

соціально-економічна вітка на переломі XIX i 

ХХ століть дедалі більше відходила від географічної 

науки загалом i наближалась до економічної у 
вигляді т. зв. «розмісницького» напрямку (теорії 

штандорту та ін.), виросла не з географії, а з 

«описового державознавства» (статистики). Це 

останнє виродилось у т. зв. галузево-статистичний 

напрямок, зовсім вiдiрваний i від людини, i від 

природи. Разом з тим ще від Птоломея, а в нові віки 

– від ХVIII ст., у Європі визріває реальний, 

природно-науковий пiдхiд, який на початку ХХ ст. 

внаслідок нової науково-технічної революції i 

утвердження позитивізму у фiлософiї остаточно 

перемагає. Приріст людського знання здійснюється 
головно внаслідок розвитку природничих i 

технічних наук. 

У географії «природничий» монізм від кінця 

ХVIII ст. – початку ХХ ст. На початку ХХ ст. 

С. Рудницький писав: «…дивлячись у майбутнє, 

вважаємо географію за суто природничу науку, яка 

навіть людські справи повинна й мусить 

досліджувати природничими стислими методами» 

[2, с. 6]. 

На той час цей погляд був прогресивний, бо 

давав географії можливість широко i різнобічно 

використовувати досягнення суміжних наук про 
Землю – геології, геофізики, кліматології, робити в 

географії пошуки об’єктивних закономірностей i 

застосовувати нові методи дослідження, розроблені 

у природничих науках. 

У наш час географія трактується ні як чисто 

суспільна, нi як лише природнича наука, а єдина 

природничо-суспільна наука, яка вивчає у 

територіальному аспекті процеси взаємодії 

суспільства i природи. Отже вона знаходиться на 

стику великих груп наукових дисциплін – 

природничих i суспільних й екологічна парадигма 

визначає її сучасну інтегративну сутність. 

2. Об’єкт і предмет географії. У часи 

С. Рудницького не розрізняли поняття об’єкта i 
предмета науки. Ці поняття ототожнювалися i 

використовувався лише термін «предмет». У наш 

час поняття об’єкта i предмета науки – це різні 

категорії. С. Рудницький стверджує здавалось би 

тривіальну, але дуже важливу для теорії i 

методології географії істину, що «Земля як 

цілісність, зокрема її поверхня – це предмет 

географії» [3, с. 11]. Переклавши цю думку на 

сучасний лад, можна сказати, що загальним 

об’єктом географії є Земля. Але це спільний об’єкт 

дослідження багатьох наук – геофізики, геохімії, 
геології, океанології, астрономії та iн. Що ж 

стосується конкретного об’єкта вивчення 

географічною наукою, то ним зараз вважається 

географічна оболонка як сфера найтіснішої взаємодії 

лiто-, гiдро-, атмо-, бiо- i соцiосфери. А оскільки ця 

взаємодія найактивніше проявляється на земній 

поверхні (тут фіксуються результати взаємодії, ця 

поверхня є носієм i зберігачем інформації про 

взаємодію у минулому тощо), то земна поверхня є 

одвічним i нескінченним для пізнання конкретним 

об’єктом географічної науки, який концептуально 

розгортається в поняттєво-категоріальній системi 
географічної оболонки i який не вивчається жодною 

іншою наукою. 

Проте не слід звужувати розуміння земної 

поверхні до топографічної поверхні, як це нерідко 

трапляється. Це складне поняття, яке охоплює 

фізичні, біологічні та суспільні, матеріальні й 

духовні складові, а також зв’язки між ними. Як 

відзначив С. Рудницький, специфікою географії є те, 

що «вона розглядає всі предмети й прояви земних 

просторів не тільки самих по собі, а головним чином 

у їхніх взаєминах, всебічних, загальноземних 
взаєминах» [3, с. 27]. Ця думка С. Рудницького про 

«загальноземнi взаємини» особливо важлива тепер, 

коли актуальниихм стало розв’язання глобальних 

проблем людства (проблеми народонаселення, 

сировини, палива, продовольства, води, освіти 

тощо). Роль географії в розв’язанні цих проблем має 

бути щонайактивнішою. 

3. Приналежність географії до т. зв. 

просторових («простірних» за С. Рудницьким) 

наук. Ця теза йде ще від німецького філософа й 

географа Емануїла Канта, який розділив усі науки 

на дві групи – абстрактні та конкретні. В останній 
групі він виділяє хронологічні (історичні), 

хорологічні (просторові) та систематичні науки. 

Саме географію у світлі цієї класифікації стали 

відносити до хорологічних наук. На початку ХХ ст. 
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найбільшим представником хорологічного напрямку 

в географії був німецький учений А. Геттнер. 

С. Рудницький не був геттнеріанцем, але не 

відкидав хорологічного підходу. Він писав, що “в 

нинішній географії хорологія стоїть … в центрі 

географічної роботи” [3, с. 27]. 

Зауважимо, що вчений розрізняв хорологію i 

хорографію. Хорографiя – це «…всесторонній, чисто 

об’єктивний опис якої-небудь частини земної 

поверхні» [3, с. 27]. Вона все-таки досить однобока, 
фактологічна, i від неї можна «…сподіватись 

розв’язки лиш морфологічного i гилологiчного 

(змістовного. – О. Ш.) питання. Динамічні та 

генетичні проблеми хорографія мусить залишати 

збоку, бо в них входить вже час як географічний 

елемент» [3, с. 27]. 

Цих недоліків позбавлений хорологічний 

пiдхiд. На думку С. Рудницького, хорологія «…має 

для … географії велику вартість, бо вона вдало 

поєднує абстракцію з конкретним описом так, що 

вони взаємно доповнюються» [3, с. 27]. І далі: 
«хорологія застосовує відкриті i описані загальною 

географією закони до даного земного простору i 

навпаки, досліджуючи цей простір індуктивно та 

пізнаючи причинність, може дійти до нових 

загальних законів» [3, с. 26]. 

Таким чином, С. Рудницький розкрив не лише 

роль просторового аналізу i синтезу в географії для 

систематизації фактів, але й, що надзвичайно 

важливо, для виявлення законів i оперування ними. 

4. Географічні закони – це передовсім 

закони просторового буття явищ i процесів на 

земній поверхні. Проблема законів у географії до 
цього часу залишається кардинальною i 

неоднозначною. Пов’язане це з тим, що, по-перше, 

нема науки, яка не має своїх законів, i, по-друге, 

деякі вчені заперечують існування географічних 

законів. Ще на початку ХХ ст. С. Рудницький чітко 

окреслив не тільки суть геозаконів, але й виявив їх 

різнорідність. І пов’язував це насамперед з т. зв. 

загальною географією, яка «аналізує подані 

хорографією дані, абстрагує дійсні властивості 

предметів i явищ від випадкових їх рис i таким 

чином іде від поодиноких предметів до загальних 
понять. Вона об’єднує предмети i явища внаслідок 

їх спорідненості в багаточисельні категорії i виявляє 

їx взаємозв’язки, причини i наслідки. Якщо за 

певних причин спостерігаємо завжди однакові 

наслідки, то пізнаємо внутрішню причинність 

предметів i явищ та її закони (підкреслення наше. – 

О. Ш.). На цій дорозі загальна географія відкриває 

загальні закони, яким підлягає Земля, як цілісність, її 

поверхня i все, що на ній знаходиться» [3, с. 25]. 

Або інше: “кожний предмет i кожне явище 

вона (загальна географія. – О. Ш.) розглядає 

всебічно після … чотирьох питань: морфологічного, 
гилологiчного, динамічного i генетичного i стежить 

за тим по усій Землі, щоб знайти відношення цього 

предмета чи явища до Землі i її поверхні, як 

цілісності i визначити закони, яким підлягає» [3, 

с. 25]. 

С. Рудницький розглядає закони географії 

двох типів: 1) просторові (хорологiчнi), які ще 

можна назвати законами географічної структури; 

2) генетичні (закони породження, розвитку). 

У сучасній географії виділяються також т. зв. 

функцiональнi закони, які відображають необхiднi 

зв’язки між входами i виходами територіальних 

природних, суспільних чи природно-господарських 

систем у процесі зміни їх станів. 
5. Структура географічної науки. С. Руд-

ницький розробив струнку для свого часу структуру 

географічної науки. З урахуванням двох підходів до 

вивчення та органiзацiї землезнавчого матеріалу – 

хорографiї i хорологiї – вчений розділяє все 

землезнання на дві взаємозв’язані вітки – загальну 

(систематичну), що встановлює “суто географiчнi 

закони” i спеціальну (описову, хорологiчну). 

Спеціальна географія використовує закони, виявлені 

у загальній географії. 

У своїх теоретичних і методологічних 
дослідженнях С. Рудницький головну увагу приділяє 

загальній географії. Biн виділяє в ній чотири 

підсистеми наукових дисциплін математичну, 

фізичну, бiологiчну географію i антропогеографiю. 

Кожен із названих підрозділів охоплює окремі 

наукові дисципліни, а вони, своєю чергою, тісно 

взаємодіють з багатьма суміжними науками. 

Розглянемо в загальних рисах структуру 

географічної науки (землезнання), обґрунтовану 

С. Рудницьким. 

На думку вченого, математична географія 

вивчає Землю «як цілісність з математичного 
погляду» [3, с. 16]. Зокрема, вона досліджує форму i 

величину Землі, положення точок земної поверхні на 

градусній сітці (координати), створення геогра-

фічних карт, проєкцій тощо. 

На думку С. Рудницького, центральною 

дисципліною математичної географії є картографія. 

Для географа карта є альфою i омегою в дослідженні 

явищ i процесів на земній поверхні. Карта – носій, 

зберігач i передавач (канал) географічної інформації. 

Найголовнішою серед чотирьох груп 

географічних дисциплін С. Рудницький вважає 
фізичну географію, яка, на його думку, «розглядає 

Землю як цілісність i її поверхню з фізичної точки 

зору» [3, с. 12]. Своєю чергою, остання ділиться на 

геофізику, що «бере Землю як цілісність» [3, с. 10], i 

власне фізичну географію, яка досліджує Землю з 

фізичного боку. Зауважимо, що обсяг поняття 

фізичної географії дещо відрізняється від сучасного 

– він вужчий. Бо обмежується лише географічними 

проблемами неживої частини земної оболонки – 

лiто-, гiдро- й атмосферою. 

Вивченням географічних проблем живого 

світу, організмів та їх популяцій, за класифікацією 
С. Рудницького, займається бiологiчна географія, яка 

досліджує «розміщення органічних істот на земній 

поверхні». 

Геофізика, яка, за С. Рудницьким, об’єднує 
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фізику земної кори i внутрішньої частини Землі, 

метеорологію, земний магнетизм i гідрологію, 

становить окрему науку. Її роль зростає з розвитком 

астрофізики, впровадження космічних методів 

дослідження Землі i планет Сонячної системи, з 

освоєнням космосу загалом. Йдеться зараз про тісну 

взаємодію фізичної географії в сучасному розумінні 

цього поняття i геофізики, як наук про Землю. 

Тому актуально звучать сьогодні слова 

С. Рудницького про те, що «географічна поверхня 
Землі є … матеріальною поверхнею, що обіймає 

верхні шари літосфери, цілу гідросферу i атмосферу. 

Розміщення різних природних (i додамо суспільних. 

– О. Ш.) явищ на цій поверхні є найголовнішим 

предметом фізичної географії, а як на тепер, i 

географії взагалі» [3, с. 14]. 

Поверхня Землі – це найбільш питома область 

географії, жодна інша наука не може відібрати у неї 

цієї області. Саме фізичну географію (у вузькому 

розумінні слова) вважає С. Рудницький «осередком, 

центральною i найважливішою частиною всієї 
географічної науки». 

Сьогодні, як ніколи раніше, актуальною 

здається нам думка С. Рудницького про земну 

поверхню як предмет вивчення «географії взагалі». 

Зрозуміло, що від початку ХХ ст. істотно змінилось 

саме поняття цього предмета, виникли нові його 

аспекти i підходи до дослідження (зокрема, 

дистанційні методи i засоби аерокосмічної техніки, 

геоiнформацiйнi технології). 

Посилаючись на працю німецького вченого 

Ф. Рiхтгофена (1833–1905) «Завдання i методи 

нинішньої географії» (1883 р.), С. Рудницький 
виділяє три поверхні Землі: математичну поверхню 

Земної кори, поверхню літосфери разом з поверхнею 

гідросфери i зовнішню поверхню атмосфери. 

Географія ж «займається всім тим, що знаходиться 

межи цими трьома поверхнями» [3, с. 14]. 

Як бачимо, на зламі минулих століть поняття 

земної поверхні визначалось радше, як «об’ємна» 

категорія, тобто шляхом того, які просторові 

елементи вона охоплює своїм обсягом. У наш час 

доцільно акцентувати увагу на змістовні аспекти, 

особливо ті, що відображають сучасний рівень науки 
i тенденції її розвитку. 

Зокрема, теперішня гуманізація та еколо-

гізація науки i світогляду вимагають трактувати 

земну поверхню в багатьох нових аспектах. Назвемо 

декілька з них: 

а) земна поверхня – простір найбільшої 

концентрації «живої речовини» (за В. Вернадським), 

яка протягом своєї еволюції корінним чином змінила 

сутність i самої географічної оболонки – 

літологічний склад земної кори, хімічний склад 

гідросфери, газовий склад атмосфери, i характер 

взаємодії між ними. «Жива речовина» – це найбільш 
активний із розвиненою здатністю до саморегуляції, 

відтворення i саморозвитку компонент геосфери, що 

уособлює найвищий ступінь її розвитку загалом; 

б) земна поверхня – простір найбільшого 

зосередження найвищого i поки що унікального 

продукту саморозвитку природи – людини. Земна 

поверхня – це не просто матеріальний субстрат її 

діяльності. Це її «дім». У генетичному аспекті він 

створений людиною. Це середовище життя людини 

як біологічної істоти та діяльності її як соціальної, 

суспільної істоти (функціональний аспект). Звідси, 

земна поверхня – продукт суспільної людини, 

елемент глобальної соцiоекосистеми. 

Користуючись термінологією В. Вернад-
ського, можна стверджувати, що земна поверхня у 

найвищій мірі уособлює собою ноосферу, тобто 

сферу людського розуму. В її структурі, особливо 

геопросторовій, закладена пам’ять про минулу 

людську діяльність, на ній у зв’язку з наявністю та 

існуванням людини, «розумних» машин, джерел i 

носіїв iнформацiї, засобів виробництва, культурних 

надбань тощо закладено здатність до саморозвитку i 

ускладнення організації природи i суспільства; 

в) саме наявність геопросторової організації, 

яка охоплює суперечливі i великою мірою 
взаємодiючi взаємокорельованi природні i суспiльнi 

територіальні структури, є новою рисою земної 

поверхні нашого часу; 

г) новий аспект поняття земної поверхні 

полягає i в тому, що внаслідок глобалiзацiї багатьох 

природних i суспільних процесів на ній 

(опустелювання, підвищення середньої температури, 

збіднення фауни i флори та втрата потенціалу 

генофонду, прискорене вичерпання багатьох 

природних pecypciв, погіршення стану природного 

довкілля, iнтелектуалiзацiя праці тощо) кожна 

ділянка земної поверхні прямо й опосередковано 
стає носієм i репрезентатором складної взаємодії цих 

процесів. 

У наш час, тобто на початку ХХІ ст. земна 

поверхня (географічна оболонка) може розглядатися 

не лише, як матеріальний об’єкт вивчення фізичної 

географії у вузькому чи широкому розумiннi цих 

слів, а й географії загалом. 

З цього, зокрема, випливає, що таким чином 

трактована земна поверхня є одночасно й об’єктом 

дослідження географії людини (антропогеографiї за 

С. Рудницьким). Ще на початку XX століття автор 
«Нинішньої географії» впритул пiдiйшов до такого 

розуміння. Biн наголошує, що «антропогеографiя 

досліджує причинні зв’язки людини до вcix 

головних географічних явищ: твердої поверхні, вод, 

атмосфери, рослинного i тваринного свiтy. Згадані 

п’ять природних царств перебувають в дуже тісних 

взаєминах між собою, впливають дуже сильно на 

шосте царство природи – людство» [3, с. 17]. 

Внесок С. Рудницького у теорію, мето-

дологію і практику картографічної науки 

Одним із центральних завдань С. Рудницький 

вважав розвиток картографічної науки та розбудову 
всієї картографічної культури України. С. Рудниць-

кого можна вважати першим українським 

географом-картографом новітнього періоду 

розвитку. Хоча картографічна дiяльнiсть не була 
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його спецiальнiстю, однак вона стала невід’ємною 

частиною його творчого життя. Поштовхом до 

вивчення картографії України було, як знаємо, 

започатковане в Науковому Товаристві імені 

Шевченка складанням етнографічної карти україн-

ських земель. 

Яку ж картографічну спадщину застав 

С. Рудницький, коли вступив на наукову дорогу? 

Якщо подивитись на «картографічне забезпечення» 

України кінця XIX – початку ХХ ст., то можна 
констатувати незадовільний його стан. Україна як 

географічна i тим паче національно-територіальна 

цiлiснiсть картографiчно зовсім не відображалася 2. 

Нiмецько-, польсько-, латино- чи росiйськомовнi 

картографічні фрагменти її території не могли 

задовольнити потреб українського споживача в 

умовах підйому національно-визвольних змагань. 

С. Рудницький взявся за рiзноманiтнi аспекти 

картографiчної справи. По-перше, за розроблення 

методології всього комплексу проблем української 

картографії або, кажучи по-сучасному, за 
обґрунтування питань семіотики (семантики, 

синтактики i прагматики) картографічних моделей 

як одного з видів знакових моделей загалом. По-

друге, за розроблення i видання настінних 

(демонстраційних, шкільних) карт України, 

материків i свiтy загалом. І, по-третє, за розроблення 

i видання карт як органічних частин у монографіях, 

навчальних посібниках, статтях тощо. 

Картографію С. Рудницький вважав «інтег-

ральною частиною» математичної (астрономічної, 

космічної) географії. Тобто для нього картографія за 

своєю суттю є наукою географічною. У зв’язку з цим 
теоретичні засади географії мають бути 

фундаментом як теоретичної, так i прикладної 

картографії. «Bci, дослівно вci ділянки сучасного 

географічного знання повинні результати своїх 

дослiдiв унагляднити, в першу чергу, карто-

графiчно», – пише С. Рудницький i продовжує: «в 

географiчнiй карті має землезнання питомий рід 

iдiографiчного представлення. Biн робить зайвим 

баrатомовнi описи, але має теж родово-поняттєвий 

зміст… Карти є не тільки просто образами земної 

поверхні, але вміщують в широкому обсязі осуди 
ізолюючого змісту… Хоч карта відображає не вci 

географічно важливі появи країни, то все-таки вона 

може віддати вci явища, що зв’язані в своїй 

суцiльностi й громадному виступуваннi з земною 

поверхнею» [2, с. 14]. 

Ці слова відносяться до сфери мета-

картографiї, тобто вони зачіпають питання функцій 

картографічних моделей, їх основного змісту. Карта 

– це засіб унаочнення («iдiографiчного пред-

ставлення») з одного боку, вона є засобом 

узагальнення («родово-поняттєвий» зміст) – з 

іншого. Саме «родово-поняттєвий» зміст являє 

                                                   
2 Першою картою України в її етнографічних межах була 

«Народописна карта українсько-руського народу» Г. Ве-
личка (1896 р.). 

собою реалiзацiю в карті теоретично-концеп-

туальних пiдходiв до розуміння географічних явищ i 

процесів. 

Особливої уваги заслуговують думки 

С. Рудницького щодо складання стінних фізичних i 

антропогеографiчних карт. «Фізична стінна карта, 

обмежена тільки на ситуацію, терен i гiпсометрiю, – 

пише він, – не може ніяк вiдповiдати вимогам ні 

школи, ні науки. Cтіннa фізична карта мусить дати 

якнайбільш докладний всебічний образ фiзико-
географiчнux відносин (підкреслення наше. – О. Ш.) 

даного земного простору» [2, с. 14]. Тому вчений 

радить на кожній фiзичнiй карті робити врiзки – 

геологічну, тектонiко-морфологiчну, кліматичну, 

біогеографічну та iншi карти певної території. 

Подібним способом рекомендується творити й 

антропогеографiчнi карти. В додатках («врiзках») до 

них С. Рудницький радить показати: етнічний склад 

населення, його густоту, сільськогосподарське 

виробництво, промисловість, торгівлю, корисні 

копалини тощо. Таким чином, одна карта стає 
своєрідним атласом, точніше – серією взаємо-

пов’язаних карт. 

Щодо підручних (настільних) карт, то вчений 

вважає за необхідне, першою чергою, мати для 

потреб школи, краєзнавства i туризму карти 

території України масштабів 1:200 000 (в 1 см 2 км) i 

1:1 000 000. 

С. Рудницький вперше ставить проблеми 

складання і видання карт і атласів для народної 

школи, спецiальнux середніх закладів і вишів. І що 

дуже важливо, він, по суті, вперше поставив 

проблему підготовки комплекенux географiчнux 
атласів України, тобто такої об’єднаної одним 

задумом системи карт, в якій всебічно висвітлюється 

як природно-географiчна, так i соцiально-економiчна 

та демографічна обстановки. Цей атлас мав 

включати не тільки загальні, але й спецiальнi 

(тематuчнi) карти. Одним словом, ідеї 

С. Рудницького випереджували час. 

У процесі картоскладання С. Рудницький 

особливу увагу звертав на обґрунтування проекції 

карти для різних країн i регіонів. Це не легка 

справа, яка потребує досконалого знання 
проективної геометрії, оскільки доводиться 

розгортати кривизну земної поверхні на площину. 

Сам С. Рудницький у своїй картoскладальнiй праці 

використав рiзнi види проекцій. 

Для практичної картографії важливе значення 

має класифiкацiя карт на стінні i пiдручнi 

(настiльнi). С. Рудницький рекомендує звернути 

увагу на композицію як стінних, так i підручних 

карт, під якою він розуміє таку рису, як вuразнiсть 

карти. Поради С. Рудницького не завадило б 

враховувати i нинiшнiм розробникам карт. 

Не вci ідеї в галузі картографії вдалось 
С. Рудницькому реалізувати за життя. Проте за його 

авторством i під безпосереднім науковим 

керівництвом було підготовлено i видано значну 

кiлькiсть настільних i стінних карт. Особливо 
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продуктивним був період 1918–1920 рр. (час 

існування ЗУНР). Назвемо хоча б першу настінну 

карту України («Cтіннa фізична карта України» в 

масштабі 1:1 000 000, видану в 1918 р. у Львові – 

Вiднi накладом НТШ). У Вiднi в 1919–1920 рр. 

коштом того ж Наукового Товариства імені 

Шевченка С. Рудницький видає стінні фiзичнi карти 

свiтy, Європи, Азії, Пiвнiчної Америки, Південної 

Америки та Африки. Не можемо не згадати також 

карти-плакату «Українці в світі», підготовленої 
С.Рудницьким разом з Гасенком. 

Проте своєрідним картографічним “про-

ривом” була поява в 1907 р. підготовленої вченим 

першої української карти свiтy («Карта півкуль 

Західної i Східної»), виданої у Вiднi, а також 

«Фізичної карти УСРР» (з врiзкою «Донбас»), що 

вийшла в совєтській Україні в 1932 р. У 1922 р. у 

Вiднi С. Рудницький видав німецькою мовою карти 

Східної Галичини i Володимирщини. 

Не можемо не згадати i такого факту. Є 

вiдомостi, що в 1919 р. вчений підготував 
«Статистичний атлас України», який через тодiшнi 

обставини не побачив свiтy, а пiзнiше разом з 

проф. І. Крип’якевичем – історичний атлас України. 

На жаль, йому теж не судилося вийти друком. Kpiм 

того, вже перебуваючи у Xapкові, С. Рудницький 

перевидав українською мовою «Атлас» 

Ю. М. Шокальського для народних шкіл. Сам 

С.Рудницький писав: “Моя особиста робота в 

ділянці картографії й топології була в 1927–1933 ось 

яка: 

Маючи в плані допомогти розвиткові 

української культури в національному дyci я 
спорудив: 

1) велику cтіннy фізичну карту України, не 

обмежуючи її на УССР, а розтягнути її на вci 

етнографiчно-українськi землі. Вона вийшла друком 

у Москві, у зменшеному масштабі; 

2) велику стінну полiтико-географiчну карту 

України з таким самим обсягом з додатком 

етнографічної новітньої карти. Карти не допущено 

до друку мабуть із-за виразно національного 

характеру; 

3) малий український шкільний атлас. Друк. 
1929; 

4)  великий атлас України, який видав «Рух» 

під патронатом наркома М. О. Скрипника. Свою 

ділянку роботи над цим атласом я закінчив у червні 

1932 р. (крім розуміння версії i т. д.), вклавши в неї 

всю національну тенденцію, яка тільки була 

можлива; 

5) почав писати велику систему математичної 

географії, картографії й топології суто наукову та в 

національному дyci, яку мала видати ВУАН. Я 

сподівався її закінчити в 1935 роцi. Правда, на ній 

могли образуватись i не українці» [1, с. 85]. 
У своїх свідченнях на допитах під час арешту 

в грудні 1932 р. В. Ґеринович сказав: «…прикметою 

Інституту географії i картографії (у Xapкові. – 

О. Ш.), особливо Рудницького, зокрема, було 

особливе культивування картографії в Iнститутi… 

Рудницький заявив, що коли вiддiлять або лiквiдують 

катедру картографії – він залишить Інститут…» [1, 

с. 227]. 

Нарешті, багато наукових праць С. Руд-

ницький ілюстрував географічними картами. 

Наведемо декілька прикладів. У книзі «Ukraina und 

die Ukrainer» (1914, 1915) подано карту 

«Етнографічна оглядова карта України», на якій 

показано українську етнічну територію; у 
монографії «Ukraina. Land und Vo1k» (1916) додано 

фізичну, тектонiко-морфологiчну, кліматичну, 

рослинності – оглядові карти та етнічну карту 

Східної Європи. 

Можна без перебільшення стверджувати, що 

внесок С. Рудницького в картографічну науку 

України неоціненний. Він був не лише фундатором 

української наукової картографії, але й особливо 

картографії україномовної. Свій власний досвід у 

картографiчнiй справі учений планував використати 

в роботі Інституту географії i картографії. І він 
частково використав його. Та розгорнути 

картографічну дiяльнiсть i виховати кадри 

географiв-картографiв не вдалося. 

Висновки. Праці акад. С. Рудницького з 

теорії, методології і практики географічної науки і 

картографії мають неоціниме значення і в наш час. 

Їхні ідеї разом з думками знайшли своє 

підтвердження в історії національної науки і 

практики. Незважаючи на те, що понад 60 років ці 

наукові шедеври знаходилися під замком 

спецорганів большевицької влади. 

За останніх 20−25 років, починаючи з 1991 р., 
значна частина праць акад. С. Рудницького 

перевидана. Це стосується праць («Нинішня 

географія», зокрема) з теорії та історії географії, а 

також з політичної географії і геополітики України 

(«Чому ми хочемо самостійної України»). 

Перевидано також деякі навчальні посібники 

вченого. Підтверджено його принципи освітянської 

географічної діяльності. Але процес освоєння 

геніальних творінь нашого першого модерного 

географа, по-суті, лише починається. 

Нам заново слід обдумати проблеми, які 
підняв учений ще на початку ХХ ст.:  

а) визначення місця географії в сучасній 

системі наук, про її світознавчий потенціал, 

унікальність і неповторність її об’єкта – Землі у 

космічному просторі; 

б) обґрунтування меж географічної науки, її 

специфічного аспекта у міждисциплінарному і 

трансдисциплінарного дослідження цього об’єкта; 

в) усвідомлення сучасних парадигмальних 

змін у розвитку географічної науки. Її перехід на 

логічну систему мислення акад. Володимира 

Вернадського. Йдеться передовсім про перехід 
географії з геологічної на необіологічну і ноосферну 

парадигми. В теорії В. Вернадського ці парадигми 

зв’язані як і відповідні геосфери – біосфера – це не 

просто жива речовина, а область живої речовини – у 
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минулому і актуальної і ноосфера – законом 

розширення біосфери і її переростанням у ноосферу; 

г) розуміння людини, як важливої складової 

біосфери, що є водночас і складовою ноосфери 

(сфери розуму). Людина об’єднує собою живу і 

неживу природу. В сучасних умовах людина стала 

через техніку і технологію середовищем − творчим 

чинником у глобальному масштабі. Через 

біологізацію (екологізацію) і носферизацію 

географічної науки у найближчому майбутньому 

географія формуватиметься як геоноосферологія. 

Цим буде досягнуто нового ступеня і якості 

інтеграції природничої і суспільної географії. 

Ідеї і теоретичні напрацювання акад.  

С. Рудницького не є догмою, а дороговказом до дії у 

сфері розвитку географічної науки в інформаційну 

епоху. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ 

СПАДЩИНІ СТЕПАНА РУДНИЦЬКОГО 
 

У статті висвітлено головні положення методології географічної науки в епістолярній 

спадщині С. Рудницького. З’ясовано її сутнісні ознаки, структуру та ін. складові у розвитку 
наукового знання.  

Ключові слова: методологія географічної науки, теоретико-методологічні засади в 

географії, епістолярна спадщина, методологічні проблеми української географії та картографії. 

Pavlo Shtoyko. Methodology of geographic Science in Stepan Rudnytskyi’s epistolary Heritage. 
The methodology of geographical science is inextricably connected with the history of its development, 

including an epistolary heritage. The most complete among Ukrainian geographers, it is represented in 
the scientific heritage of Stepan Rudnyts’kyi (1877−1937). It covers the scientific vision of the essence of 

geography as a science, its object and subject, goals and objectives, structure and methods, geographical 

knowledge in general, their evolution in a "changing geographic environment." Since the appearence of 

"Present Geography" (1905), he relates geography to the general "sustained" natural science (monism) 
systematically presented in "Cosmos" by A. Humboldt. The subject of geography as well as its task was 

clearly outlined by F. Richthofen in his work "Tasks and Methods of Present Geography" (1883). General 

(systematic) geography is the basic component, with it "purely geographical laws" and special 
(descriptive or chorological) are connected with it. The latter is dependent on the description and 

explanation of objects, phenomena, processes occurring on the earth's surface, the influence of the laws of 

general geography. In it S. Rudnyts’kyi distinguishes mathematical, physical, biogeography and 
anthropogeography. Each of these disciplines is connected between themselves and related disciplines, for 
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example, mathematical geography − with cartography, physical − with geology, etc. In the system of 

geographical disciplines geography acquired its distinct, specific scientific status. Its current perception 

in many aspects remains "gattnerian": "geography remains natural and social science". In the epistolary 
heritage of S. Rudnyts’kyi, has been traced in detail the methodological characteristics of the development 

of cartographic science. He, as a geographer-cartographer of modern times, published his scientific 

production and was entirely specialist of the European geographic and cartographic school. In the 
epistolary there’s a question of drawing up and printing geographic maps: the Scientific Society of the. 

Shevchenko in Lviv, Vienna Military Institute, Cartographic Publishing House Freitag and Brendt, 

Cartographic Institute of Justus Pertes in Gotha, Ukrainian Pedagogical Institute in Prague, UkrNauka in 
Kharkiv, etc. Special attention was paid to mathematical and physical geography - geomorphological 

research which were started at the beginning of the 20th century (the Dnister River), and finished its 

research activities at the beginning of the 1930s (the outskirts of the Dnipro River). S. Rudnyts’kyi 

researched the methodological problems of Ukrainian cartography, maked cartographic models, studied 
geographic terms (letters to M. Skrypnyk (Kharkiv, 1927), etc., published books and wall maps of 

Ukraine: (Vernyhor Publishing House, Kyiv, 1918), The Institute of Geography in Vienna (1918), 

Ukrainian high Drahomanov Pedagogical Institute in Prague (Prague, 1923), etc.). In addition, the 
epistolary heritage highlights the process of drawing up wall and master maps for the development of 

geographical science and education, tourism and local studies. 

Key words: methodology of geographic science, theoretical and methodological principles in 
geography, epistolary heritage, methodological problems of Ukrainian geography and cartography. 

 
В методології географічної науки впродовж 

тривалого часу не вщухають питання про її об’єкт і 

предмет. В контексті аналізу географічного об’єкта 

виникає методологічна дилема: чи повинна 

географія в об’єкт свого дослідження включати 

органічну і соціальну складові географічної 

оболонки. Нинішня географія досліджує, крім 
неживої, живу природу, а процеси їх взаємодії 

мають конкретні прояви і функціонування в межах 

того чи іншого соціуму (соціальної системи). За 

логікою в її об’єкт належало б включати соціальну 

форму руху матерії, тобто географія вивчає системи 

неорганічного, органічного і соціального рівня. Чи 

може одна наука вивчати такий надскладний об’єкт 

неживої і живої природи, процеси їх взаємодії, 

конкретні прояви і функціонування у кожній – 

природній і соціальній системі, зважаючи на 

масштабність, глобальність, складність, а особливо 

емерджентність їх ознак. Тут йдеться про 
співвідношення об’єкта й предмета однієї чи двох 

відмінних між собою наук – фізичної та суспільної 

географії.  

Географ аналізує зібрані досі знання з 

суміжних географією дисциплін, а тому її предмет є 

засобом синтетичної думки. Отже, географія є 

методом бачення і засобом пізнання: методологічні 

межі географії, як і її предмет, – змінні. 

Предмет науки повинен вказувати на 

конкретні речі, хоч у своєму охопленні позбавлений 

абсолютних меж. Географ розширює коло своїх 
досліджень, які, на переконання Ф. Ріхтгофена, є не 

що інше, як вся земна поверхня. На ній він вивчає 

лише ті факти які здійснюють значний вплив у 

підтвердженні його власних переконань. Більшість 

географів визначає свою дисципліну, що вивчає 

взаємовідносини особливостей земної поверхні з 

діяльністю людини, і уточнюють вагомість цих двох 

складових у визначених зв’язках або фактах. Земна 

поверхня з часу Ф. Ріхтгофена, стала об’єктом 

географічної науки. В цьому понятті поєднані 

елементи (і компоненти) живої і неживої природи: 

«вона розглядає всі предмети й прояви земних 

просторів не тільки самих по собі, а головним чином 

у їхніх взаєминах, всебічних, загальноземних 
взаєминах» [10]. Географія належить до просторових 

(«простірних») наук, за І. Кантом, до хорологічних 

наук, а «хорологія стоїть … в центрі географічної 

роботи». Отже, географ описує конкретну «частину 

земної поверхні». На переконання С. Рудницького, 

хорологія «вдало поєднує абстракцію з конкретним 

описом так, що вони взаємнодоповнюються» [10]. 

Щоб добре проникнути у свій предмет, 

географ повинен володіти нестандартно великим 

багажем знань, в т. ч. і негеографічних. Це 

зобов’язує його розширювати свої знання, особливо 

в суміжних з географією дисциплінах. Необхідно 
використовувати методи, завдяки яким можна 

отримати, з одного боку, достовірний результат, з 

іншого – найбільш ефективний. Крім того, 

дослідника не повинна покидати єдність думки зі 

систематичним опануванням додаткових наук, 

пов’язуючи знання суміжних дисциплін з 

географічними. Але ця інформація є швидше 

передумовою, а не результатом наукового пізнання, 

яке зобов’язує географа строго користуватися 

якимсь методом. 

Одним з найбільш важливих методів 
географічного дослідження залишається спосте-

реження. Від маршрутних до дистанційних вони 

дають важливі дані про географічні об’єкти, їх 

розвиток та зміни у виявленні подібності та 

відмінності процесів, властивостей і станів. 

Методологічною основою наукової роботи служить 

принцип історизму, об’єктивності, всебічності. 
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Поряд із загальнонауковими, наприклад, систе-

матизації, типологізації використовують спеціально-

географічні методи – порівняльний, генетичний, 

картографічний, системний, критичного аналізу і 

синтезу, польовий (експедиційний) та ін. 

Географія, за С. Рудницьким, загальна 

просторова наука про Землю (природнича наука). 

Географію він відносив до природничого монізму, 

вважаючи її «за суто природничу науку, яка навіть 

людські справи повинна й мусить досліджувати 
природничими стислими методами» [11]. Крім того, 

стверджує, що «властива географія – загальна й 

описова, повинна бути цілком окремим предметом і 

находитись у руках фахових географів так, як то 

було в цілому культурному світі поза Росією й як 

тепер всюди є. Тим способом добудеться деяка 

аномалія хоч би з німецькими університетами. Там, 

звичайно, бувають дві катедри: одна трактує 

переважно математичну й фізичну географію, друга 

− антропогеографію (з економічною географією) [12, 

13, 16].  
Коли на совєтській Україні був би цей проект 

прийнятий, могла б Україна дуже швидко на 

географічному полі станути на рівні з іншими 

державами Європи й діждатись значних користей 

так теоретичних, як (головно) практичної натури» 

[12, с. 215].  

Загальна географія, за С. Рудницьким, 

включає математичну, фізичну, біологічну 

географію і антропогеографію, які тісно пов’язані 

між собою, а також із суміжними з ними науковими 

дисциплінами. До прикладу, геоморфологія – 

суміжна з географією і геологією; математична – 
досліджує форму і величину Землі, вибудовує 

картографічні проекції, географічні карти, ін. 

Особливо важливе значення для географії належить 

картам. Вони інформативні просторово і часово, 

описові, аналітико-синтетичні, служить засобом 

наукового пояснення. Разом з тим вони служать 

засобом наукового вивчення, пояснення і 

передбачення, розкривають сутнісні зв’язки між 

об’єктами [ 14]. У листі до Володимира 

Огоновського [4, с. 149] з Харкова С. Рудницький 

зауважує: «На одно звертаю увагу Вашу й усіх моїх 
Пражаків: мені вдалося добути згоди на плекання 

географії в майбутнім інституті тільки тому, що я 

обмежив її на математично-природничий напрям; у 

першій мірі на картографію й фізиогеографію. Для 

плекання антропогеографії, економ[ічної] географії 

etc. тут мусіли б бути засновані окремі інститути на 

цілком инших основах. Для того всім Вам раджу 

взятись добре до природничих галузей географії й 

поглибити в них Ваше знання (зосібна в 

картографії), щоби помагали мені в насаджуванні 

географії на Україні так теоретично, як і практично».  

На думку С. Рудницького, фізична географія 
розглядає Землю як цілісність і її поверхню з 

«фізичної точки зору»[10, с. 12]. Саме земна 

поверхня є «найважливішою частиною всієї 

географічної науки». Вона – об’єкт складних 

всеземних (космічних), регіональних і локальних 

процесів живої і неживої природи.  

На всьому історичному шляху, як тільки 

географія відходила від природничої основи 

переходила в гуманітарну, суспільну, економічну, 

яка, в свою чергу, з’явилась із статистики і торгівлі. 

Природничо-науковий підхід в сучасній географії 

утверджується від «Космосу» О. Гумбольдта та 

«Землезнання» О. Ріттера. У другій половині      

ХІХ ст. вона знаходиться у стані пошуку свого 
шляху, свого визначення і визнання, щоб зберегти 

свій окремий статус і утвердитись окремою наукою. 

Є дисципліною складною з широким полем 

дослідження і різноманітністю можливих методів. 

Предмет і метод стали головним об’єктом 

дослідження. З 70–80 рр. ХІХ ст. географія 

інтенсивно нагромаджувала знання у поєднанні із 

пошуками нових підходів, концепцій і методів 

дослідження. Як зазначає С. Рудницький, «після 

книги Реклю [Париж, 1880], при якій 

співробітничали Драгоманів, Кропоткін, ніхто зі 
східноєвропейських географів не спромігся на 

академічний підручник географії Східної Європи, 

який бодай здалеку наближавбися до типу 

академічних підручників про инші землі Європи чи 

Позаєвропи. Визначні ботаніки на географічних 

катедрах Краснов і Танфільєв пробували свої сил у 

цьому напрямі, та їх твори не тішаться в світовій 

географії признанням, бо, писані не географами, не 

можуть дати методично справного, дійсно 

географічного опису так цікавої для всього Заходу 

Східної Європи. А його дуже треба світовій науці, 

бо твір Реклю вже дуже перестарілий» [12, 
с.211−212]. В оцінці О. Борзова наукові зацікавлення 

Г. Танфільєва охоплюють  «тундри європейської 

Півночі, болота і торфовища і на півночі, і в 

центральних частинах лісової зони, і в Поліссі, 

південну окраїну лісової смуги і північні частини 

степів, степи південної Росії і перед алтайських 

просторів, кримську яйлу і чорноморське узбережжя 

Кавказу…» [8, с. 183]; його науковими 

спостереженнями і дослідженнями були охоплені 

перш за все «грунтово-геоботанічні частини 

обширної географії Росії …» [8, с. 186]. Географія 
прямувала від територіальності до комплексності, 

комплексної (системної пізніше) територіальності. 

Спочатку ХХ ст. вона продовжувала вивчати 

географічні об’єкти, використовуючи описові 

методи, але опис поєднувався з поясненням. 

Практичні потреби географії 20–30-х рр. ХХ ст. 

викликали кризу пізнавально-описового підходу і 

необхідність розвитку теоретичного обґрунтування 

об’єкту. Їх завдання набувають прикладного 

конструктивного характеру. І економічна (соціальна) 

і гуманістична (людська) географія мусить 

опиратися на фізичну географію: земний фактор є 
базовим для географічної науки, він є, за 

О. Шаблієм, «і людським чинником», т. як географія 

є «наукою людиноцентричною». А тому здобутки 

будь-якої дисципліни в системі географічного 
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знання мають бути спрямовані на людську 

діяльність – «минулу, теперішню чи майбутню» [17]. 

Результати географічних досліджень, факти в 

усіх її проявах конкретизуються і повинні бути 

означеними і віднайденими на земних теренах. 

Географ володіє «чужим матеріалом», але 

використовує карту, яка дозволяє географічно 

(просторово) їх (об’єкти, явища, процеси) не лише 

бачити, а й пов’язувати у причинно-наслідкові 

зв’язки. Вона фіксує не лише форми чи розміри, 
відстані тих чи інших елементів, а подає їх 

особливим способом – показує їх в сукупності, у 

схематичному малюнку, що, з одного боку, через 

генералізацію і відбір полегшує сприймання фактів, 

а з іншого – полегшує їх «сприйняття» 

картографічно (нехай навіть і схематично), вона є 

інструментом аналізу і вагомою підоймою у 

географічних дослідженнях. Оперуючи методами, 

географ синтезує здобуті (і не завжди ним самим) 

результатами. Здогад, інтуїція, досвід та уява 

спричинюють появу гіпотези – вагомий засіб 
обговорення та аргументації для пояснення 

причинно-наслідкових зв’язків. 

З метою виявлення нових рис досліджуваного 

об’єкта географ змушений запозичати методично-

теоретичний інструментарій у представників інших 

наук. У порівнянні з об’єктом і предметом 

дисципліни можуть бути окремі сторони самого 

об’єкта, а також його зв’язки з об’єктами інших 

наук. Завдяки логіко-пізнавальним заходам 

детальніше розуміємо специфіку досліджуваного 

об’єкта та процесу формування науково-

теоретичних знань. Будь-яке дослідження фіксує ті 
чи інші явища, процеси, факти, встановлює їх 

особливості (в географії, до прикладу, територіальну 

прив’язку, вивчення їх змісту (сутності)) і наукове 

пояснення. У дослідника теоретична побудова є 

системою, яка виражена в узгодженій дії різних 

даних. Головна дилема – в методологічному підході. 

Методологія загалом є теорією предмету, 

орієнтованою на процес його пізнання. Для пізнання 

природи наукового знання належить здійснити 

методологічний аналіз та з’ясувати принципи його 

побудови та розвитку. Нинішні науки безпосередньо 
включають методологічні прийоми у зміст знання. 

Для цього достатньо ознайомитись зі структурою 

сучасних наукових теорій чи змістом їх вихідних 

понять. Наукове знання, незважаючи на його 

різноманітність – неподільне й «теоретичне по суті». 

Результати досліджень фіксуються і теоретично 

«опрацьовуються». Наукове знання стає єдиним в 

силу процесу теоретизації. Будь-яке знання є 

результатом пізнання об’єкта дослідження, 

зверненням до самого себе, отже, воно є 

методологічним. Методологія «є теорією методу 

відповідної пізнавальної діяльності. Але це теорія 
особливого роду, котра обґрунтовує і регулює 

правила і нормативи праці дослідника (суб’єкта) 

щодо теоретичного відтворення сутності об’єкта 

пізнання» [6, с. 178].. Наше знання має бути 

інтерпретоване в поняттях системи, об’єкт якої ми 

досліджуємо [7]. Завдання методології – з’ясувати 

теоретичну складову. Теоретизація зводить 

дослідницьку процедуру «до прямої лінії логічної 

організації знання» [7, с. 116]. М. Овчінніков виділяє 

три області теоретичного знання в науці: 1) область 

гіпотез, 2) область моделей і аналогій, 3) область 

логічно організованих теорій. Дослідник стверджує, 

що теоретичне знання з його гіпотезами, моделями, 

теоріями об’єднуються загальними методологічними 
принципами. В теоретичному знанні методологічні 

засоби служать генетичним і організуючим 

«початком». Будь-яка методологія виступає в 

системі конкретного наукового рівня знання.  

У сучасному світі «методологію розуміють 

як: сукупність загальних принципів і методів, що 

використовуються в науковому дослідженні; 

систему філософських, пізнавальних і загально-

теоретичних принципів, котрі визначають програму і 

способи досліджень, пояснень і доведень; вчення 

про структуру, логічну організацію, методи і засоби 
діяльності тощо. При цьому як основна функція 

методологічного знання неодмінно визнається 

внутрішня організація і регулювання процесу 

пізнання чи практичного оволодіння і перетворення 

того чи іншого об’єкта реальності» [6, с. 94]. У 

загальному розумінні методологію розглядають як 

«механізм побудови наукового знання», а у вузькому 

значенні вона «займається переважно методами, 

тобто правилами, нормами і критеріями побудови 

знань теоретичного рівня. Тому методологію не 

треба змішувати з методикою і «технікою» як 

конкретнонаукового дослідження» [6, с. 96]. 
Методологія вивчає «можливості і межі 

застосування […] методів, їх роль і місце в пізнанні. 

А тому зрозуміло, методологія пізнання тісно 

пов’язана з історичним розвитком науки» [6, с. 99].  

«Вищим рівнем пізнання кожної науки […] є 

створення системи теоретичного знання, загальної 

теорії предмета дійсності, що пізнається. Тому 

найважливішою методологічною проблемою кожної 

науки має бути визначення шляхів подальшого 

розвитку її теоретичного складника, що своєю 

чергою, виступає найбільш ефективним і 
конструктивним засобом розвитку методу даної 

науки» [6, с. 179−180]. Так, В. Анучин розвинув 

вчення про географічне середовище і саме його 

розглядав як єдиний предмет географії, вважаючи, 

що «природній елемент географічного середовища 

вивчає фізична географія, а суспільні елементи – 

економічна географія [5, с. 65]. Подібні думки про 

спільний об’єкт дослідження географії висловили 

К. К. Марков, Ю. Г. Саушкін, Д. Д. Арманд, 

Б. Б. Родоман. Протилежну їм позицію займає 

С. В. Калєснік. Він визнає можливість системи 

географічних наук, однак заперечує наявність 
спільного об’єкту дослідження. Подібної думки 

дотримується І. М. Забелін, В. С. Лямін. «Уявлення 

про фізичну і економічну географію, як про частини 

єдиної географії … методологічно помилкові» [5,     



 

2017                                          Історія української географії                                   Випуск 36 

 

21 
 

с. 27], поскільки вони скеровують дослідника на 

пошук неіснуючих законів географії в цілому, які 

були б суттєвими і стосовно її частин. На 

переконання І. Забєліна, обидві науки – фізична й 

економічна географія окремі, відмінні одна від одної 

і вивчають «якісно відмінні закони». Противники 

єдності географії вважають, що «загально-

географічні закони повинні бути спільними для всіх 

географічних наук і водночас специфічними для них. 

Поки що ні одного подібного закону нікому не 
вдалося сформулювати» [5, с. 67]. Хоч прихильники 

відмінності фізичної від економічної географії 

визнають факт взаємодії природи і суспільства, але 

вважають цю проблему поза межами географії, 

поскільки закони природи і суспільства не можна 

змішувати між собою. Як бачимо, кожна із сторін 

обґрунтовує свою логічність. І чи можливо вийти з 

тих методологічних дискусій. В такій ситуації 

географія залишається не об’єктною, а предметною 

наукою. Впродовж тривалого часу в географії 

домінують ті чи інші позиції, жодна з яких не 
обґрунтувала питання про єдиний об’єкт 

дослідження географічної науки. Навіть в питанні 

про єдність географії не до кінця є зрозумілим, що 

під цим змістом (єдністю) зрозуміти. Дискусія про 

методологічну єдність в географії триває з часу 

появи цієї науки. 

З цього приводу С. Рудницький констатує: «Я 

не є і в моєму віці вже й не можу стати спеціалістом 

соціально-економічних наук […]. З цього погляду 

вважаю діяльність сектора економічної географії в 

інституті цілком незадовільною. Тут треба не 

вишівських прийомів роботи, не пережовування 

переважно публіцистичного матеріалу, не писання 

компілятивних підручників і, по суті, популярних 

розвідок, а грунтовної науково-дослідної праці, яка 

давала б матеріал для експертизи і прогнози…» [13, 
с. 192]. 

В епістолярній спадщині С. Рудницького 

детально простежено методологічні характеристики 

розвитку картографічної науки. Він як географ-

картограф новітнього часу репрезентував українську 

географічну і картографічну науку, будучи 

сформованим фахівцем європейської географічно-

картографічної школи. В епістолярії йдеться про 

методологічні підходи і прийоми складання та 

друкування географічних карт: Віденський 

військовий інститут, картографічне видавництво 
«Фрейтаґ і Берндт» (27 листів (1917−1919 рр.) [1], 

картографічна установа Юстуса Пертеса в Ґоті [8], 

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові (6 листів 

із Праґи), Український високий педагогічний 

інститут у Празі, Укрнаука у Харкові та ін. 
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АКАДЕМІК СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ – 

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОМОРФОЛОГ 
 

 На початку 90-х років минулого століття ім’я академіка Степана Рудницького 

утвердилося в Україні як фундатора географічної науки. Перші його чотири монографічні роботи 
з геоморфологічної будови Карпат і Поділля були написані на початку ХХ століття українською 

мовою. В цих роботах подана детальна морфогенетична характеристика цих регіонів, розглянуті 

існуючі теорії щодо формування різних генетичних типів рельєфу, запропоновані власні теорії і 
концепції розвитку різних генетичних форм рельєфу, які не помінялися до сьогодні. 

Головні теоретичні та концепційні висновки С. Рудницького щодо генезису та історії 

розвитку рельєфу Східних Карпат. 

1. Існування вирівняної денудаційної поверхні у західній частині Карпат («кадовбової 
верхні»), а в пліоцені і на Підкарпатті; 2. У західній та східній частинах Карпат у басейні 

Дністра ріки є старші ніж сучасний рельєф, але не можуть бути старшими від процесу 

складкоутворення; 3. У західній частині поперечні проломові долини епігенетичні, накладені 
зверху, у східній – антецедентні, фалдово-скибові; 4. У Підкарпатській частині басейну Дністра 

наявність низовини і горбовини пояснив двома напрямами похилу: прямовисний до Карпат і 

рівнобіжний за течією Дністра (прямовисний у багато разів більший); 5. Така велика різниця в 

нахилах сприяла створенню греблевого характеру всіх рік, утворенню «насипових стіжків» 
(конусів виносу, Я.К.) і накінець значну акумуляцію в наддністрянських болотах;                                

6. Найважливішим доказом піднять у плейстоцені Карпат, Підкарпаття і Поділля С. Рудницький 

вважає те, що ератичний скандинавський матеріал у передгір’ї Карпат лежить на значних 
висотах (Радицьке підвищення, правий берег Стривігора, околиці Хирова і Добромиля); 7. Границя 

льодовика не співпадає з межею поширення ератичного матеріалу. На південь від лінії 

Перемишль–Мостиська–Городок немає слідів льодовикової денудації та акумуляції. Гляціальний 
матеріал у змішаних відкладах відклали води, що плили з північного заходу на південний схід 

(тодішнього Сяну, а мабуть і Вісли); 8. На ранніх етапах розвитку рельєфу Східні Карпати мали 

вигляд острівної дуги; 9. Навів незаперечні дані про існування давніх вододілів між басейнами 

Дністра–Пруту і Тиси, та їх переміщення; 10. Доказав існування денудаційних поверхонь на 
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Закарпатті; 11. Детально описав давні льодовикові форми рельєфу в Чорногорі, Мармаросько-

буковинській верховині, Гуцульських Альпах і Ґорганах; 12. Вперше дав детальну характеристику 

вулканічного рельєфу на Закарпатті від Вигорлатського масиву (Словаччина) до масиву Фрасини–
Оашу на кордоні з Румунією (вулканічні хребти і масиви, кальдери і кратери («перстені» за 

С.Рудницьким), стратовулкани, моногенні вулкани, екструзивні куполи, некки, дайки та ін.);          

13. Представив докази, що вибухова діяльність в межах пасма захопила плейстоцен; 14. Доказав, 
що одним з чинників руйнування стратовулканів, була ерозійна діяльність рік («великий вінець» 

Фраксини – Тиса, Соколича–Анталовецької Поляни – Уж); 15. У формуванні рельєфу 

Закарпатської низовинної рівнини провідна роль належала греблевим рікам, які перед цим 
проломилися через Вулканічне пасмо. 

Ключові слова: кадовбова верхня (денудаційна поверхня), долини: проломові, фалдово-

скибові, антецедентні, епігенетичні; насипні стіжки (конуси виносу), ератичний матеріал, 

острівна дуга, льодовики, вулканічний рельєф, карпатська верховина, Підкарпаття, Чорногора, 
Гуцульські Альпи, Карпатська Верховина. 

Yaroslav Kravchuk. Academician Stepan Rudnyts’kyi – the first Ukrainian Geomorphologist. 

In the early 90’s of the last century, the name of academician Stepan Rudnyts’kyi was established in 
Ukraine as that of the founder of geographical science. His first four monographs on the 

geomorphological structure of the Carpathians and Podillya were written in Ukrainian in the early 20th 

century. In this research, the detailed morphogenetic characteristics of these regions were provided, the 
existing theories concerning the formation of different genetic types of relief were considered, and the 

theories and concepts related to the development of various genetic forms of relief, which have not 

changed till today, were offered. 

The main theoretical conclusions made by S. Rudnyts’kyi concerning genesis and history of the 
development of the Eastern Carpathinans’ relief are as follows.  

1. Existence of a leveled denudation surface in the western part of the Carpathians (the “tub top”), 

and in the Pliocene ‒ also in the Subcarpathians; 2. In the western and eastern parts of the Carpathians, 
in the Dniester River basin, the rivers are older than the current relief, but they cannot be older than the 

process of folds’ formation; 3. In the western part, the transverse brecciated valleys are epigenetic and 

imposed above, while in the east they are antecedental, with folds and tectonic scales; 4. In the 

Subcarpathian part of the Dniester basin, the presence of lowlands and hills is explained by two slope 
directions: the first one is vertical in relation to the Carpathians, and the second one is parallel to the 

current of the Dniester (the vertical one is many times larger); 5. Such a great difference in the slopes 

contributed to the formation of the dam character of all the rivers and of the “dam stretches” (alluvial 
fans, Ya. K.) and, finally, to a significant accumulation in the Transdniestrian swamps; 6. According to 

S. Rudnyts’kyi, the most important evidence of the rise of the Carpathians, the Subcarpathians and 

Podillya in the Pleistocene, is the place of erratic Scandinavian material at high altitudes in the foothills 
of the Carpathians (Radytske elevation, the right bank of the Stryvihor, the outskirts of Hirov and 

Dobromyl); 7. The boundary of the glacier does not coincide with the boundary of the erratic material 

expansion. To the south of the Przemysl-Mostyska-Horodok line, there are no traces of glacial denudation 

and accumulation. The glacier material in the mixed sediments was laid by the waters, flowing from the 
northwest to the southeast (of the former Sian river and, probably, of the Wisla); 8. In the early stages of 

the relief development, the Eastern Carpathians looked like an island arc; 9. S. Rudnyts’kyi provided 

undeniable data on the existence of old watersheds between the basins of the Dniester-Prut and Tisza and 
their displacements; 10. He proved the existence of denudation surfaces in Transcarpathia; 11. He 

described in detail the old glacial forms of relief in Montenegro, the Marmara-Bukovyna Hills, the Hutsul 

Alps and in the Gorgany; 12. He was the first to give a detailed description of the volcanic relief in 

Transcarpathia, from the Vygorlatsky massif (Slovakia) to the Frasin-Oașa massif on the border with 
Romania ((volcanic ridges and massifs, calderas and craters (“rings,” according to S. Rudnyts’kyi), 

stratovolcanoes, monogenetic volcanoes, extrusive domes, necks, dikes, etc.)); 13. S. Rudnyts’kyi proved 

that the explosive activity within the strata occurred in the Pleistocene; 14. He also proved that one of the 
factors of the destruction of stratovolcanoes was the erosive activity of the rivers (“the great crown” of 

the Frasinu-Tysza, Sokolych-Antalovetska Polyana-Uzh); 15. In the formation of the Transcarpathian 

lowland plain relief, the leading role belonged to the dam rivers, which had previously broken through the 
Volcanic Region. 
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Кey words: “tub top” (denudation surface), valleys: brecciated, with folds and tectonic scales, 

antecedental, epigenetic; dam stretches (alluvial fans), erratic material, island arc, glaciers, volcanic 

relief, Subcarpathians, Chornohora, Hutsul Alps, Carpathian Highland. 
 

Вступ. На початку 90-х років минулого 

століття завдяки монографічним працям професора 

Олега Шаблія зокрема, «Академік Степан Рудниць-

кий – фундатор української географії» (1993), а 

також збірником наукових праць за його редакцією 

(1994), ім’я академіка Степана Рудницького 

утвердилося в Україні як фундатора географічної 

науки. 

У збірниках наукових праць присвячених 

С.Рудницькому (1994) і В. Кубійовичу (1995) багато 
статей і повідомлень присвячених різноманіттю 

напрямів досліджень С. Рудницького: науковим 

основам географії, землезнанню, антропогеографії, 

геополітиці, краєзнавству, фізичній географії і 

геоморфології. 

Крім того, у додатках до монографії і науко-

вих збірників друкуються окремі праці С.Руд-

ницького, бібліографія його праць, листування тощо. 

Більшість своїх наукових праць С.Рудницький писав 

українською мовою, а також німецькою і польською. 

Саме через те, що перші чотири монографічні праці і 
численні статті з геоморфологічної будови Карпат і 

Поділля були написані С. Рудницьким українською 

мовою, віддаємо йому першість в українській 

геоморфології. 

Детальні експедиційні геоморфологічні 

дослідження С. Рудницького у карпатському, 

підкарпатському і подільському сточищах (басей-

нах) Дністра були проведені в кінці ХІХ на початку 

ХХ століття (1899–1913). Картографічною основою 

для досліджень були карти військового 

географічного інституту у Відні масштабу 1:75 000, 
а також використовував геологічні карти з 

державних установ. Геологічні карти йому 

доводилося часто виправляти, бо вони не завжди 

відзначалися точністю і змістом. Про результати 

експедиційних досліджень постійно доповідав на 

секції НТШ, друкував короткі звіти. 

На основі проведених досліджень були 

завершені монографії. «Знадоби до морфології 

карпатського сточища Дністра» (1905), «Знадоби до 

морфології підкарпатського сточища Дністра» 

(1907) – обидві українською і німецькою мовами; у 

1913 р. «Знадоби до морфології подільського 
сточища Дністра». 

 Від 1901 до 1914 р. як пише С. Рудницький 

«не було майже літа, в котрім би я… не заглянув на 

Закарпаття для геологічних і геоморфологічних 

досліджень і не призбирав більшої чи меншої 

кількості наукового матеріалу. Та цей матеріал не 

мав щастя»13. 

 У 1914 р. він розпочав писати монографію 

                                                   
1  Рудницький С. Основи морфології і геології Підкар-
патської Руси і Закарпаття взагалі. – С. 1. 

«Чорногора», але в період російської окупації 

Галичини зібрані матеріали і незакінчений рукопис 

монографії про Чорногору за висловом автора 

«занапастилися». У 1917–1918 роках С. Рудницький 

відновив роботу та підчас перевороту в Галичині 

(1918–1919) польська поліція після проведеного 

обшуку сконфіскувала все, що залишилося. 

 Після переведення Українського Вільного 

університету УВУ з Відня до Праги восени 1921 р., 

С.Рудницький, як один з його засновників, 
переїжджає на постійне проживання до Праги. За 

сприяння професорів В. Швамбери (Географічний 

Інститут Карлового університету) і К. Пуркинє 

(директор державного геологічного Уставу) 

С.Рудницький отримує потрібні наукові легітимації 

для досліджень в терені, грошову допомогу від 

Міністерства освіти на польові екскурсії 1923 р. 

 У 1923–1924 роках С. Рудницький в 

товаристві кількох членів свого географічного 

семінару (УВУ) провів двомісячні (липень–серпень) 

дослідження за маршрутом Ужгород–Ясіня вздовж 
Полонинського хребта і масиву Свидівця. Зворотний 

маршрут по долині Тиси до Берегівського 

вулканічного горбогір’я. У 1924 р. початок 

маршруту в Ужгороді, а закінчення в с. Богдані 

(долина Білої Тиси). 

У 1925 р. товариство «Просвіта» (Ужгород) 

друкує першу частину монографії С. Рудницького 

«Основи морфології і геології Підкарпатської Руси і 

Закарпаття взагалі», в якій подана геоморфологічна  

будова регіону. Через два роки (1927) виходить з 

друку друга частина – присвячена геологічній 
будові. 

Впродовж 1905–1925 років  публікаціями 

(монографіями, статтями) С. Рудницького з проблем 

геоморфологічної будови була охоплена вся 

територія сучасних Українських Карпат. Короткий 

аналіз цих робіт, які не втратили своєї актуальності і 

на сьогодні, особливо теоретичної складової, що 

стосується: 1) перебудови річкової мережі;                

2) перегляду існуючих теорій про генетичні типи 

річкових долин; 3) особливості формування 

вирівняних поверхонь (кадовбова верхня) та їх вік; 

4) морфогенетичні відмінності у рельєфі західної 
(Бескиди) і східної (Горгани) частини басейну 

Дністра; 5) проблемні питання на різних ділянках 

долини Дністра, зокрема Верхньодністерської 

улоговини («Самбірські болота»); 6) боротьба за 

вододіл між басейнами Сяну і Дністра; 7) зледеніння 

у північно-західному Передкарпатті і Гуцульських 

Альпах; 8) морфолого-генетичні відмінності рельєфу 

Закарпаття; 9) вирішення проблемних питань 

вулканічного рельєфу Закарпаття. 

Науковий аналіз геоморфологічних робіт 

С.Рудницького по Східних Карпатах був вперше 



 

2017                                          Історія української географії                                   Випуск 36 

 

25 
 

виконаний М. Демедюком (1994), а по Поділлю – 

Ю.Зіньком (1994) у збірнику наукових праць 

«Академік Степан Рудницький – основоположник 

української географічної науки (1994)». 

Аналіз монографії «Знадоби до морфології 

карпатського сточища Дністра». Карпати в 

сточищі (басейні) Дністра С. Рудницький відніс до 

«фалдових гір з ізоклінальною лускатою струк-

турою… які пережили п’ять періодів фалдовання за 

Угліґом. Щодо способу повстання треба їх зачислити 
до полігенетично пофалдованих гір»24. Флішові 

Карпати (за С. Рудницьким) були охоплені 

процесами складкоутворення тільки у четвертому і 

п’ятому періодах.  

При аналізі карпатського сточища Дністра 

С. Рудницький насамперед відзначив істотні 

відмінності в рельєфі західної і східної частини. Для 

хребтів західної частини (Бескиди) характерна 

постійність хребтових і вершинних висот, невелика 

різниця відносних висот в долинах Дністра і Стрия 

та їх приток від верхів’їв до передгір’я, за напрямом 
долин виділяється чотири типи: меандрові, 

поздовжні, поперечні і проломові. 

Крім того, С. Рудницький у західній частині 

виділяє долини відкриті, замкнені і проломові. 

Замкнена долина в цьому регіоні – тільки 

Стривігора. У більшості долин при виході з гір 

тераси поступово переходять у береги цих долин. 

По правому березі Опора і нижнього Стрия 

С.Рудницький проводить межу між західною і 

східною частиною, які контрастно різняться за 

морфологічною будовою. Для східної частини 

сточища Дністра хребти також північно-західного–
південно-східного простягання, розділені поздовж-

німи долинами (набагато вужчими) і розірвані 

проломовими долинами. Така подібність дозволила 

С. Рудницькому західну і східну частину басейну 

Дністра, після співставлення з геологічною будовою, 

віднести не до «вибудованих» (Aufgebautes 

Rostgebirge), а до «вироблених» (Ausgearbeitets 

Rostgebirge) ґраткових гір (за класифікацією 

А.Пенка). 

Хребти східної частини мають гострі гребені і 

вгнуті схили, набагато більші абсолютні та відносні 
висоти. Від усіх хребтів відходять ребра і відроги, 

які розділені глибокими поперечними долинами. 

Найвищі вершини (Сивуля, Ігровець та ін.) мають 

абсолютну висоту понад 1 800 м, а відносні 

перевищення 1 000 м і більше. Через це С.Руд-

ницький, посилаючись на класифікацію А.Пенка, 

нагадує, що такі відносні висоти є границею між 

середніми і високими горами. Крім того, 

С.Рудницький наголошує на тому, що меандрові 

долини тут повністю відсутні, домінують найбільше 

вироблені поперечні і проломові долини. Поздовжні 

долини східної області в свою чергу слабо розвинуті, 
немає таких довгих паралельних рядів як на заході. 

                                                   
2 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Карпатського 
сточища Дністра. – С. 38.  

Це пов’язано зі зміною характеру хребтів, їх 

пірястою і промінястою структурами. 

Перед тим, як розглядати історію формування 

річкової мережі, С. Рудницький детально розібрався 

в існуючих теоріях і вніс досить істотні доповнення. 

На той час популярною теорією у формуванні різних 

морфологічних типів річкових долин була 

регресивна теорія, яку першим у 1882–1884 роках 

опрацював Ф. Лєвль (F. Löwl) і хотів зробити її 

універсальною для проломових долин. З інших 
теорій С. Рудницький для  карпатського сточища 

Дністра аналізує антецедентну та епігенетичну. 

У східній геоморфологічній області С.Руд-

ницький виділяє типові проломові долини Опору, 

Сукеля, Мизунки, Свічі, Лімниці, Бистриці 

Солотвинської і Бистриці Надвірнянської, харак-

терним для яких є: 1) поперечний, майже 

прямолінійний напрям, до гірських хребтів і 

тектонічних складок; 2) відсутність врізаних 

меандрів; 3) поздовжній напрям у смузі 

податливіших порід (переважно менілітова серія); 4) 
виразна акумуляція вище першого пролому крізь 

смугу ямненських пісковиків. Аналізуючи різні 

теорії закладення долин, С. Рудницький зазначив, 

щоб «вибрати для пояснення теорію денудаційну або 

антецедентну формування річкової мережі, потрібно 

перед цим прийняти положення, що тутешні головні 

ріки суть старші як нинішній рельєф верховини»35. 

Таким чином, перераховані С. Рудницьким 

ознаки свідчать про антецедентну теорію, тобто 

поперечні проломові долини тутешніх рік є старші 

від поздовжніх, що вони вже існували з верхнього 

міоцену, коли проломлених ними хребтів ще не 
було. В першій фазі проломові долини були фалдові 

(складчасті), а в другій – скибові (за класифікацією 

А. Пенка). С Рудницький пропонує називати ці 

проломи – фалдово-скибовими дислокованими. 

С. Рудницький зазначає, що антецедентну 

теорію розробив вперше східноіндійський вчений 

Медлікотт (1865, 1868) на прикладі найвищих гір 

світу Гімалаїв. З Медлікоттом славу авторства 

ділить американський вчений Поуель (1869–1872). 

Дещо пізніше проломові долини характеризував      

Е. Тіце, але С. Рудницький зазначає, що нічого 
нового в теорію їх формування він не вніс. Заслугою 

Е. Тіце є те, що на території Ґорган і Покуття у 

1871–1878 роках він вперше виділив проломові 

антецедентні долини. До таких долин він відніс 

долини Лімниці, Бистриці Надвірнянської, Пруту, 

Рибниці та ін. 

У західній морфологічній області С.Руд-

ницький  виділяє тільки одну добре вибудувану 

поперечну проломову долину – Бистриці Дрого-

бицької (Підбузької). Решта рік перерізує складки і 

хребти, незважаючи на їх напрям. З огляду на це       

С. Рудницький робить висновки, що ці ріки є старші 

                                                   
3 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Карпатського 
сточища Дністра. Збірник мат. природ. секції НТШ. – Т. Х. 
– С. 74. 
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ніж сучасний рельєф, але не можуть бути старшими 

від процесу складкоутворення. Тому такі напрями 

долин і врізані меандри як у Сяна і Стрия могли 

утворитися тільки у вирівняному терені. 

С. Рудницький пояснює існування «кадовбої 

верхні» в західній частині (Бескиди) з посиланням на 

теорію Девіса про процеси пенепленізації. У цьому 

разі С. Рудницький (1905, С. 90–91) згадав розмову з 

професором Пенком про морфологію річкових 

долин «нашої верховини». А. Пенк висловив думку, 
що цю поверхню можливо варто прийняти і для 

східної морфологічної області. 

За сучасними уявленнями геоморфологів у 

молодих складчастих областях давно не застосо-

вується термін пенеплен, а різновікові денудаційні 

або денудаційно-акумулятивні поверхні вирів-

нювання. 

С. Рудницький у 1905 р. правильно пояснив, 

що в західній області на «кадовбовій верхні» 

сформувалися епігенетичні долини «накладені 

зверху» за Поуелом, якого він цитує у своїй роботі. З 
українських геоморфологів першим підтримав 

висновки С. Рудницького про існування вирівняних 

поверхонь тільки у західній частині Карпат 

І.Гофштейн (1962, 1964). 

Аналіз монографії «Знадоби до морфології 

підкарпатського сточища Дністра». У вступі до 

аналізу підкарпатського сточища Дністра С.Руд-

ницький результати цих досліджень ділить на три 

частини: «в першій опишу течву і долину Дністра на 

просторі між Бачиною–Журавном, в другій 

морфографічні і геолоґічні відносини Підкарпаття 

по лівім та правім березі Дністра, в третій 
застановлюсь над динамічними та ґенетичними 

квестіями цієї описаної области .… нинішня 

розвідка написана майже виключно на основі студій 

в терені, а такі безпосередні обсервації все мають 

деяку вартість»46. 

Як для попередніх, так і наступних праць 

С.Рудницького, характерним є наповнення тексту 

кількісними морфо метричними показниками, 

детальним морфогенетичним аналізом. У басейні 

верхнього Дністра на Передкарпатті найбільшу 

увагу С. Рудницький приділив Наддністрянській 
низовині (Наддністрянські болота, Самбірські 

болота, на сучасних картах – Верхньодністерська 

низовина, у геоморфологічній регіоналізації 

Верхньодністерська алювіальна рівнина з двома 

улоговинами – Самбірською і Стрийсько-Жида-

чівською). Після виходу Дністра з гір (с. Бачіна)       

С. Рудницький виділяє чотири тераси: найвищу на 

абсолютних висотах 345–348 м, нижча – на висоті 

333–334 м. Відносні висоти горбкуватої рівнини 

різняться на обох берегах Дністра: на правобережжі 

– 20–30 м, на лівобережжі – 60–80 м. 

Від околиць с. Ралівки до с. Кружики Дністер 
творить численні врізані меандри, висота берегів 

                                                   
4 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Підкарпатського 
сточища Дністра. – С. 2. 

сягає від 2 м (підмив найнижчої тераси) до 4–9 м 

(підмив другої тераси). С. Рудницький «від околиць 

Кружиків у північно-західному напрямі між селами 

Калинів (Кайзередорф) і Пинянами знаходиться 

покинута долина Дністра. Калинівські поля 

розміщені на замулених рінищах Дністра (до 

закладення німецької колонії)»57. 

Головне русло Дністра від с. Кружиків 

продовжило свій шлях у східному–північно-

східному напрямі через с. Корналовичі до с.Гординя. 
Від Гордині Дністер під гострим кутом повертає на 

північ і входить в реґіон наддністрянських боліт і 

біля Долобова зливається із Стривігором. Це русло 

вважають штучно викопаним. С. Рудницький з 

посиланням на А. Ремана (1845) пише, що невідомо 

«хто і коли в тім місці уреґулював Дністер, …не 

знати також, який початок назви цього штучного 

русла: канал Амелії»68. 

Каналізоване русло Дністра і прилегла 

рівнина поступово підвищували свій гіпсо-

метричний рівень, особливо в період повеней. Дві 
потужних повені відбулися у 1864 і 1868 роках. 

С.Рудницький з посиланням на А. Ремана 

(інформація інженера краєвого Виділу А. Раского) 

пише, що в 1868 р. «води Дністра піднеслись так 

високо, що ввійшли в долину ґраничного потоку 

нижче Долобова і поплили у Вишню, отже до Сяну і 

Вісли»79 і відбулася цікава штучна біфуркація. 

Детально аналізуючи болота, зокрема їх 

розміщення не тільки в долині Дністра але й в усіх 

притоках, С. Рудницький  стверджує, що колись 

значна частина наддністрянських боліт була поросла 

лісами, зокрема дубовими. Це підтверджується 
навіть численними назвами Дубина, Дубрівка, 

Доброва та ін. Крім того, в околицях сіл Раделич і 

Горунка (тепер Гірське) селяни ще з 60-х років ХІХ 

століття добували дубові пні з багна, які почорніли, 

але були не попсовані і придатні для використання. 

С. Рудницьким запропоновано дуже цікавий 

аналіз річкової мережі західної частини басейну 

Дністра. Загалом деревовидний тип річкової мережі 

Дністра між Карпатським регіоном і Поділлям 

виглядає порушений в західній частині. Вододіл між 

Сяном і Дністром в гірській частині і в передгірній 
показує, що Сян став переможцем. Від Старяви до 

Радицького підвищення відносини між цими ріками 

добре проілюструють Стривігор і Вирва. 

С.Рудницький подає абсолютні висоти, на яких ці 

ріки полишають гори: Стривігор – 340 м, Вирва – 

260 м. Така різниця висот (80 м) на невеликому 

відтинку свідчить про набагато більшу ерозійну 

енергію Вирви. 

Північніше притоки Вирви (В’яру) своїми 

чисельними притоками підбираються до верхів’я 

Болозівки. Далеко на схід простежується басейн 

                                                   
5 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Підкарпатського 
сточища Дністра. – С. 6. 
6 Рудницький С. Там же. – С. 8. 
7 Рудницький С. Там же. – С. 15. 
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Вишні з притоками Січня і Вишенька. 

При аналізі Головного Європейського водо-

ділу С. Рудницький вважає необхідним замінити 

назви окремих його ділянок, зокрема запропоновану 

А. Реманом назву Львівсько-Хирівського або 

Городоцько-Хирівського хребта чи плоскогір’я – на 

горбовину, яка ділить верхів’я приток Сяну і 

Болозівки від г. Радич на південному заході до 

околиць Рудок–Чайковичів. 

За морфологічними показниками С.Руд-
ницький в наддністрянськім Підкарпатті виділяє дві 

області: наддністрянську низовину і наддністрянську 

горбовину. 

Однією з причин формування цих областей 

вважав два напрями похилу: прямовисний до 

карпатського берега, а другий рівнобіжний йому за 

течією Дністра (прямовисний в десять разів більший 

від рівнобіжного). Така велика різниця на думку 

С.Рудницького викликана загальною акумуляцією 

протягом дуже тривалого періоду. Греблевий 

характер всіх рік сприяв утворенню «насипових 
стіжків» (потужних конусів виносу) при виході рік 

на рівнину і накінець значну акумуляцію в 

наддністрянських болотах. «Головно вплив 

насипового стіжка Стрия викликає зменшення спаду 

Дністра між Розвадовим і Журавном…, а спад між 

Залісям і Журавном, себто від місця, де впадає 

Стрий, так нагло зменшений, видається мені як не 

мож ліпшим доказом впливу стриєвого стіжка на 

спад Дністра. Лиш така велетенська гать могла 

спричинити такі великі повені в самбірських лугах, 

як згадані повені з р. 1864, 1868, 1906»8
10. За 

класифікацією А. Пенка, С. Рудницький такі 
утворені річні озера зачисляє до ванн наплавних 

областей (Stromsee), а за Ріхтгофеном до повінних 

озер (Hochflutsee). 

Як висновок С. Рудницький зазначає «наве-

дені генетичні факти дають нам спроможність 

скваліфікувати морфологічно наддністрянську 

низовину… як низовинне торфовище і дно повільно 

зникаючого, колись постійного озера, представляє 

вона за А. Пенком типову наплавну або насипову 

рівнину (Aufschüttungsebеne)». 

Передкарпатську горбовину С. Рудницький 
вважає «типово виробленою (ausgearbeitetes 

Hügelland), бо своєму нинішньому вигляду завдячує 

ерозійним процесам. Морфологічно-генетичні 

відносини горбовини не так прості, як відносини 

наддністрянської низовини»9
11. 

Аналізуючи поверхню підкарпатського 

міоцену С. Рудницький робить висновки: «1) тек-

тонічні відносини міоцену не мають впливу на 

морфологічні відносини, а позаяк тутешня 

горбовина не є наложеною, то не мають вони впливу 

і на підділювальну верхню; 2) верхня міоцену навіть 

в сточищі Дністра зазнавала в підділювальній епосі 

                                                   
8 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Підкарпатського 
сточища Дністра. – С. 56, 57. 
9 Рудницький С. Там же. – С. 60. 

деякої ерозії, а в сточищі Сяна в пізнішій 

ділювіальній і алювіальній добі зазнала сильного 

жолоблення, але загалом доволі рівна; 3) навіть на 

значній відстані від карпатського берега коло 

Новосілок міоцен удержався на висоті біля 300 м»10
12. 

За таких обставин С. Рудницький робить 

висновок, що західна карпатська кадовбова верхня 

обіймала в пліоцені також наддністрянське 

Підкарпаття. З ділювіальною (плейстоцен - Я.К.) 

добою С. Рудницький пов’язує посилення ерозійних 
процесів і утворення насипових стіжків вздовж 

карпатського берега, піднесення Подільської 

височини, прибуття скандинавського льодовика аж 

до Карпат і накінець поступовий перехід до 

нинішніх морфологічних умов. 

На основі досліджень літом 1906 р., які 

підтвердили активізацію тектонічних рухів на 

Поділлі у ділювіальну добу, С. Рудницький робить 

висновок, що ерозія в підкарпатській області Дністра 

перед другим зледенінням була незначна. 

С. Рудницький наводить докази про те, що 
підняття вирівняної поверхні завершилося у 

плейстоцені. Серед них: активізація ерозійних 

процесів і наявність потужних відкладів складених 

грубим уламковим матеріалом ближче до краю 

Карпат, а з віддаленням він стає дрібнішим. Крім 

того, нагадує (з посиланням на Угліґа), що 

горотворчі фази поступали в Карпатах з півдня на 

північ. Але найважливішим доказом піднять у 

четвертинному періоді С. Рудницький вважає те, що 

ератичний скандинавський матеріал у передгір’ї 

Карпат лежить на значних висотах (Радицьке 

підвищення, правий берег Стривігора, в околицях 
Хирова і Добромиля на висоті понад 350 м. Отже, 

загальний висновок вченого: «підняття карпатської 

верхні почалося в пліоцені, стало сильніше в 

старшім ділювії, а найсильнішим в молодшім ділювії 

по другій ледовій добі і мабуть й до нині триває»11
13. 

Інтенсивність ерозійних процесів у підкарпатській 

області Дністра вже перед другим зледенінням була 

незначна. 

До важливих подій четвертинного періоду в 

наддністрянському Підкарпатті була віднесена поява 

в близькім сусідстві льодовика. С. Рудницький 
зазначає, що при  загальному визнані більшістю 

дослідників перебування льодовика біля краю 

Карпат, виникла проблема як пояснити наявність 

змішаних відкладів (скандинавського і карпат-

ського). 

Виникла з цієї проблеми (Mischschotter) 

«маленька література», яку С. Рудницький досить 

детально аналізує, згадуючи віденських і галицьких 

дослідників переважно у хронологічному порядку. 

Наявність змішаного матеріалу «Гільбер 

(V.Hilber, 1882) пояснював тим, що рухаючись на 

південь льодовик захоплював карпатський матеріал і 

                                                   
10 Рудницький С. Там же. – С. 62. 
11 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Підкарпатського 
сточища Дністра. – С. 64–65. 
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збагачував свою нижню морену; Угліґ (V. Uhlig, 

1884) вважав, що змішані відклади є результат 

роботи річкових підльодовикових вод; Тіце 

(E.Tietze, 1883) думав (дуже справедливо, Руд-

ницький), що границя льодовика не співпадала з 

нинішньою границею гляціального матеріалу… 

відбувалося змішування матеріалу ріками з півночі і 

півдня в час наступу і відступу льодовика»12
14. 

Таке пояснення прийняли пізніше більшість 

дослідників. С. Рудницький розглядає проблемні 
питання зледеніння на базі своїх власних 

досліджень. Перш за все як далеко на південь 

заходив льодовик в басейні Дністра і Сяну, чи 

співпадає ця межа з поширенням ератичного 

матеріалу. Для цього автор детально аналізує 

територію на південь від лінії Перемишль–

Мостиська–Городок після чого робить наступні 

висновки: «1) в дослідженім мною підкарпатськім 

терені немає ані сліду льодовикової ерозії (зона 

переважно льодовикової денудації, Я. Кравчук), тут 

відсутні характерні утворення цієї зони – шрами, 
шліфи, баранячі лоби; 2) немає також слідів 

справжньої льодовикової седіментації (зона пере-

важної льодовикової акумуляції, Я. Кравчук), 

відсутні друмліни, ози, ками і т.п.; 3) сканди-

навський льодовик другої льодової доби ніколи не 

сягав аж по нинішню границю ґляціального ділювію 

в дністровім сточищі»13
15. 

«Маємо перед собою типові флювіогляціальні 

відклади. Відклали їх води, що пливли пересічним 

напрямом від північного заходу на південний схід… 

Води тодішнього Сяну, а мабуть і Вісли з їх 

притоками плили тоді до Дністра»14
16. 

Присутність гляціального матеріалу у змі-

шаних відкладах С. Рудницький пояснює тим, «що 

ділювіальні рінища і піски на просторі від південної 

частини Перемишля аж по Верещицю є частиною 

Sandra льодовика другої льодової доби, котрий сам 

абсолютно не сягав на південь від лінії Перемишль–

Городок»15
17. 

Матеріал до долинного зандра поступав не 

тільки від талих вод льодовика, але й від 

карпатських рік. С. Рудницький стверджував, що 

з’єднані води в різних фазах другої льодовикової 
епохи дещо змінювали свій напрям на терені між 

В’яром і Верещицею. В перших фазах зледеніння по 

лінії Перемишль–Самбір, потім внаслідок підняття 

краю Карпат і прилеглого Підкарпаття пересували 

місце свого спливу на південний схід. Карпатські 

води пливучі до сходу мали, на думку 

С.Рудницького, значну силу, про що свідчать 

штрамберські ріняки, які походять з околиць 

Перемишля, а зайшли до Крукенич, а також перевага 

карпатського матеріалу у верхніх верствах. У нижніх 

                                                   
12 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Підкарпатського 
сточища Дністра. – С. 66–67. 
13 Там само. – С. 69, 70, 71. 
14 Там само. – С. 72. 
15 Там само. – С. 73. 

частинах розрізів переважає матеріал гляціальних 

рік (ріняки), які поступово у верхній частині 

змінюються пісками і глиною. 

«Доплив ґляціальних і західних карпатських 

рік до Дністра тривав лише так довго, як стояв їм 

гаттю льодовик. Як тільки льодовик другої доби 

відступив, карпатські води Віслою долучилися до 

системи рік північної Німеччини… Притоки Сяна 

В’яр (Вігор) та Вишня почали забирати у басейну 

Дністра його територію. У другій міжльодовиковій 
епосі... Вісла відділилася від великої північно-

німецької системи і оживила ще більше ерозію в 

своїм сточищі. Тоді зандр був цілковито знищений. 

Притоки Сяну порізали його глибокими долинами і 

забрали багато матеріалу, відносячи його знову на 

північ»16
18. 

У роботі «Основи морфології і геології 

Підкарпатської Руси і Закарпаття взагалі». 

С.Рудницький найбільше уваги приділив геологічній 

і геоморфологічній будові. Перед тим як розглянути 

та оцінити значні здобутки С. Рудницького в 
геоморфології і геології, варто звернути увагу на 

суто географічні проблеми. Зокрема це стосується 

географічного положення, виділення Закарпаття як 

географічної одиниці. 

Проаналізувавши географічне положення 

досліджуваної території С. Рудницький робить 

висновок, «що треба Закарпаття вважати межовою й 

перехідною землею поміж Середньою і Східною 

Європою…»17
19. 

Як географічну одиницю С. Рудницький 

вважає, що Закарпаття можна розглядати як 

політико-географічну і як антропогеографічну 
одиницю… «З фізико-географічного боку усе 

Закарпаття, як і Підкарпатська Русь не творять 

ніякої самостійної й окремішної одиниці. Їх 

територія належить до двох природних одиниць: 

верховини Карпат і внутрішньої Карпатської 

западини...»18
20. 

С. Рудницький захоплений краєвидами Закар-

паття: «в кожній гірській групі побачиш значні 

простори дівичого пралісу без слідів сокири й пили, 

по долинах непроходимі гущавинки полудневого 

типу, дикі бистриці й ріки. Почуєш могутній шум 
праліса і його стогін під час бурі…»19

21. 

Крім того, С. Рудницький запропонував 

орографічний поділ Східних Карпат: Низький 

Бескид (по Сян, Лупківський провал і Лаборець), 

Високий Бескид (по Стрий, Опір, Верецький провал, 

Латорицю), Ґорґани (по Прут, Яблоницький провал, 

Чорну Тису) і Чорногори. Цей поділ став основою 

                                                   
16 Рудницький С. Знадоби до морфолоґії Підкарпатського 

сточища Дністра. – С. 76. 
17 Рудницький С. Основи морфолоґії і геології Підкарпат-
ської Руси і Закарпаття взагалі. Накладом товариства 
«Просвіта». Ужгород, 1925. – С. 21. 
18 Рудницький С. Основи морфолоґії і геології Підкарпат-
ської Руси і Закарпаття взагалі. Накладом товариства 
«Просвіта». Ужгород, 1925. – С. 25. 
19 Там само. – С. 31. 
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для подальших фізико-географічних і геомор-

фологічних поділів. 

Серед проблемних питань геоморфологічної 

будови Закарпаття, які на той час вирішив 

С.Рудницький, можна віднести наступні: 1) етап-

ність розвитку рельєфу; 2) переміщення вододілу;    

3) формування і перебудова долинної мережі;           

4) кадовбові верхні (поверхні вирівнювання, Я.К.) і 

система долинних ступінів і терас; 5) вулканічний 

рельєф; 6) четвертинні зледеніння. 
На перших етапах формування рельєфу 

Східних Карпат С. Рудницький вважав, що первісна 

карпатська суша була набагато ширша ніж 

теперішня, не дуже різноманітна. Крім того, він 

передбачав, що «карпатська суша мала подобу 

неширокої вигненої смуги ряду значних 

верховинських і вулканічних островів, ряду 

вигненого приблизно в цей сам спосіб як нині 

вигнена верховинська система Карпат. По обох 

берегах цієї континентальної смуги чи ряду островів 

розливалося тепле неглибоке море міоценської 
епохи»20

22. Про Карпати як острівну дугу пізніше 

писав І. Гофштейн (1975, 1995). 

С. Рудницький навів незаперечні дані про 

існування одного з найстарших вододілів між 

басейнами Дністра–Пруту і Тиси. З південного 

сходу на північний захід він проходив через головні 

хребти Чорногори і Свидівця, Полонини Красну, 

Боржаву і Рівну, Лютянську Голицю, Стінку і т.д. 

«Верхів’я найдавніших річок південно-

західних схилів належали тоді до басейнів рік 

північно-східних схилів. Верхів’я Ужа належали до 

«Прасяну», верхів’я Латориці й Великої Бистрої до 
«Прастрия», верхів’я Тереблі до «Прасвічі», Тересви 

до «Пралімниці», Тересульки до «Прабистриці», 

Тиси до «Прапрута». З обох боків цього вододілу 

С.Рудницький (стор. 15) виділяє сліди колишньої 

«кадовбової верхні, що сточуються лагідно на обі 

сторони верховини»21
23. 

Існування цієї поверхні С. Рудницький 

обгрунтовує такими доказами: 1) постійністю висот 

хребтів і окремих вершин; 2) «плайками» 

Свидовецького хребта й південними відгалуженнями 

Полонини Красної і Боржави; 3) межирічними 
хребтами меридіонального напряму над Пінею, 

Латорицею, Вічею, Рікою і Тереблею; 4) фраг-

ментами колишнього «кадовба» на Полонині Рівній і 

на південь від неї; 5) напрямом і загальним 

характером головних і побічних річкових долин. 

Після С. Рудницького різновікові вирівняні 

денудаційні поверхні в Карпатах виділяли польські 

та українські дослідники. М. Клімашевський (1956) 

у Західних Карпатах виділив дві поверхні: Pogórsku і 

Srodgórsku. І. Гофштейн на території Бескид назвав 

ці рівні відповідно Підбескидський і Бескидський. 

                                                   
20 Там само. – С. 14. 
21 Рудницький С. Основи морфолоґії і геології 
Підкарпатської Руси і Закарпаття взагалі. Накладом 
товариства «Просвіта». Ужгород, 1925. – С. 15. 

На південно-західних макросхилах різні автори 

виділяли по кілька поверхонь з різними назвами: 

Полонинська, Підполонинська (Спиридонов і Цись, 

1952), Урду і Підполонинська (Гофштейн, 1962, 

1964). Всі вони підтверджували пріоритет 

С.Рудницького щодо поширення і віку поверхонь 

вирівнювання на північно-східних і на південно-

західних макросхилах Карпат. 

До важливих проблем цього регіону 

С.Рудницький відніс відводнення поздовжньої 
долини, розміщеної на межі флішової і вулканічної 

смуг Закарпаття, що прослідковується долинами 

Дусинки, середньої Боржави, Сваляви, Великого 

Пінного, Турії, Ужа до Малого Березного і т.д. Ця 

долина згодом дістала назву Завигорлатської, 

Березне-Ліпчанської. 

С. Рудницький перший відзначив, що в 

Карпатському регіоні протягом пліоцену і нижнього 

плейстоцену одночасно розвивалися поздовжні і 

поперечні ріки. Через це в цій долині стік відбувався 

в різних напрямках. Більш потужні поперечні ріки 
пробили вулканічне пасмо, знищили або знизили до 

мінімуму поздовжню систему відводнення, 

посприяли пересуванню старого вододілу на північ і 

відбирання верхів’їв прарік північного карпатського 

схилу в нижньому плейстоцені (за С. Рудницьким, 

стор. 16). «Класичними свідками й показниками 

морфологічних перемін в обличчі Закарпаття є 

долинні ступіні й тераси. Закарпаття з цього погляду 

дуже багате та його просто чудові терасові системи 

дотепер ждуть на наукові оброблення»22
24. 

На основі досліджень проведених на 

Закарпатті С. Рудницький серед долинних ступенів і 
терас, які практично мало змінилися в подальших 

дослідженнях, виділяє часові системи: 1) пліоценова 

система ступенів і терас, піднята на ± 300 м над 

рівнем сучасних долин; 2) староділювіальна система 

з двома рівнями – ± 180–220 і ± 120–140 м; 

молододілювіальна система – ± 60–80 і близько 40 м; 

4) староалювіальні рівні – нижче 40 м; 5) рецентні 

рівні. С. Рудницький зазначив, що між цими 

системами є перехідні ступені, часто різні в сусідніх 

долинах. 

При розгляді основних проблем геології і 
геоморфології С. Рудницький відзначив одну 

ділянку морфології, яка на той час «просто блискуче 

відбиває від останніх занедбаних ділянок науки. Це 

ґляціологія чи ґляціальна морфологія»23
25. Першими 

дослідниками, які звернули увагу на існування 

давніх льодовиків у Чорногорі були Пауль і Тіце 

(1876), а також англійські геологи R. L. Jack і J.Horne 

(1877). 

При характеристиці Чорногори С.Рудницький 

відзначає, що вздовж відрогів Чорногірського хребта 

«цілий ряд чотирикутно-закруглених, амфітеат-

                                                   
22 Рудницький С. Основи морфолоґії і геології 
Підкарпатської Руси і Закарпаття взагалі. Накладом 
товариства «Просвіта». Ужгород, 1925. – С. 16–17. 
23 Там же. – С. 12. 
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ральних  кітловин, в яких розвинулися дуже пишно 

ґляціальні форми…. Першу ролю в пластиці 

чорногірських узбіч відіграють сліди колишнього 

обледеніння – улоги (кари, ботни) й обрамлюючі їх 

ребра, посполу з моренами і флювіоґляціальними 

рінищами»24
26. 

Досить детально С. Рудницьким описані 

льодовикові форми у Мармаросько-буковинській 

верховині та Гуцульських Альпах, Чорногорі. У 

сучасній геоморфологічній регіоналізації це 
переважно Свидовець, Рахівські гори і Чивчини з 

прилеглими територіями. «Форми верхів і хребтів 

Гуцульських Альп перевищують усі дотепер на 

Закарпатті пізнані своєю живописністю. Цілий  

скарб типових ґляціальних альпійських форм 

розвернувся по тутешніх верхах, хребтах, узбіччях. 

Скалиста піраміда Попа Івана, скалистий гостряк 

піп-іванського Петріса, трійстін Фаркова,… Бардів-

ський Петросул з його гарною ґляціальною кратною, 

повною улогів, скельних ребер, морен і озерець і 

т.д.»25
27. 
При аналізі вулканічного рельєфу Закарпаття 

С. Рудницький наголошує на таких проблемних 

питаннях: стратиграфія, вік вулканізму і як довго 

тривала діяльність вулканів. Більшість дослідників 

вважали, що вулканічна діяльність закінчилася 

перед кінцем міоцену. 

С. Рудницький стверджує: «Відложення анде-

зитових і дацитових туфів доказують своїм 

положенням і взаєминами з іншими відкладами, а 

також з формами рельєфу, що вибухи попелу йшли з 

тутешніх вулканів напевне ще в ділювальних часах 

(плейстоцен, Я.К.). Класичний приклад дає поклад 
туфів і порцелянової глинки коло Дубринича на 

горбі в долині Ужа. Цей поклад лежить на поверхні 

старого долинного позему, якого повстаннє треба 

покласти на вчасніше молодшого ділювія»26
28. 

Досить детально С. Рудницький характеризує 

наступні ділянки Вигорлат-Гутинського вулка-

нічного пасма: Західний Вигорлят (між Лаборцем та 

Ужем), Східний Вигорлят або Маковиця–Синяк (між 

Ужем і Латорицею), Великий Діл (між Латорицею і 

Тисою), Гутинське пасмо (південніше долини Тиси). 

Термін «Вигорлят-Гутинське пасмо» С.Руд-
ницький вважав не зовсім вдалим, оскільки назва 

«Вигорлят» властива лише ділянці між долинами 

Лабірця та Ужа, східніше долини Ужа її ніколи не 

вживали. «Австрійсько-угорська картографія 

розтягнула назву Вигорлят також на вибухову 

верховину між Ужем і Латорицею й зафіксувала це 

на генеральних і спеціальних топографічних картах 

цих околиць»27
29. Отож масив поміж долинами Ужа і 

                                                   
24 Рудницький С. Основи морфолоґії і геології 
Підкарпатської Руси і Закарпаття взагалі. Накладом 
товариства «Просвіта». Ужгород, 1925. – С. 66–67. 
25 Там же. – С. 73–74. 
26 Там же. – С. 10. 
27 Рудницький С. Основи морфолоґії і геології 
Підкарпатської Руси і Закарпаття взагалі. Накладом 
товариства «Просвіта». Ужгород, 1925. – С. 77. 

Латориці С. Рудницький називав Маковиці–Синяка. 

С. Рудницьким вперше була дана детальна 

характеристика вулканічного рельєфу Закарпаття. 

Проведено морфогенетичний аналіз всіх макро- і 

мезоформ рельєфу, які сформувалися при різних 

типах вулканічної діяльності, хребти, екструзивні 

куполи, кальдери і кратери («перстені» за С. Руд-

ницьким), моногенні вулкани, стратовулкани, некки 

і дайки. 

Аналіз вулканічнього рельєфу охопив 
повністю Вигорлат-Гутинське пасмо – від 

Вигорлатського масиву (територія Словаччини і 

частково України на правому березі Ужа) до масиву 

Фрасини–Оашу (на кордоні з Румунією). Детальні 

дослідження геологічної та геоморфологічної будови 

Вулканічного пасма в межах України у 70–90 роках 

ХХ століття і на початку ХХІ століття підтвердили 

більшість висновків С. Рудницького щодо віку 

вивержень. Виділена Є. Малєєвим (1964) 

посторогенна фаза вулканізму (четверта за іншими 

авторами) пов’язана з наймолодшою бужорською 
світою, була датована кінцем верхнього пліоцену – 

початком нижнього плейстоцену. І. Гофштейн цим 

віком датував тільки відклади гутинської світи, 

відклади бужорської світи – еоплейстоценом. 

У масиві Бужори (г. Бужора, 1085,5 м – 

найвища вершина Вигорлат-Гутинського пасма), 

який С. Рудницький називав системою Камінного 

Долу і вважав її своєрідною кальдерою (порівнюючи 

її з Валь де Бове – головним кратером Етни), над 

якою височить згаслий кратер Бужори. Вперше       

С.Рудницький звернув увагу на те, що в недалекому 

минулому в кратеровій заглибині існувало озеро, яке 
внаслідок активної регресивної ерозії верхів’їв 

Іршави було зневоднене. 

Крім «перстенів» С. Рудницький в межах 

вулканічного пасма виділяв дуже великі за 

розмірами кальдери, які називав «великі вінці». 

Один з них «великий вінець» Фрасини на 

меридіональному відрізку пасма південніше 

«Хустських воріт», обриси якого на правому березі 

Тиси відтворює масив Чорної Гори (565,5 м) біля м. 

Виноградова, а на лівому численні вершини і 

найвища серед них – г. Фрасина (826,4 м). Як вважав 
С. Рудницький, цей «вінець» – велика руїна, до якої 

спричинилася ерозійна діяльність Тиси. До такої ж 

руїни він відносив і масив Соколича–Анталовецької 

Поляни, який був зруйнований Ужем. 

Є. Малєєв провідну роль у руйнуванні страти-

вулкану Чорної Гори з тривалим періодом розвитку 

(первинна висота якого була 1500–1800 м) відводив 

катастрофічним вибухам. Можна погодитися, що в 

руйнівній роботі брали участь обидва чинники, але 

заключний етап без сумніву за Тисою. 

Завершується перша частина роботи 

морфологічною характеристикою Закарпатського 
низу. У сучасній геоморфологічній регіоналізації – 

це підобласть Чоп-Мукачівської низовини з 

елементами височинного та вулканічно-горбогірного 

рельєфу у межах Закарпатської рівнини. 
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З північного заходу на південний схід С. Руд-

ницький ділить цю територію на чотири частини: 

Лаборецько-Ужанську, Ужансько-Латорицьку, Лато-

рицько-Боржавську і Боржавсько-Тисянську. 

Першою характерною морфологічною ознакою 

для всіх ділянок С. Рудницький вважає «заглибинну 

смугу», що тягнеться вздовж підніжжя Вулканічного 

пасма. Друга характерна ознака – це греблеві ріки.       

С. Рудницький пояснює, що всі ріки, виходячи на 

рівнину, тратять транспортуючу силу, відкладають 
твердий матеріал і підвищують рівень поверхні обіч 

русла. Через це між природною греблею і краєм 

низькогір’я або горбогір’я утворюється «заглибинна 

смуга». З цим пов’язує С. Рудницький ще одну 

особливість річкових долин великих і малих рік та 

потоків – всі вони в низів’ях розширюють долини і 

конусоподібно досить далеко заходять у Вулканічне 

пасмо (Латориця, Боржава з Іршавою, Уж та ін.). 

У Берегівському горбогір’ї (утворення най-

давнішої фази вулканізму) С. Рудницький виділяє 

останки двох «перстенів» (кратерів) – Берегівський і 

Мужієвський. 

До здобутків С. Рудницького при вивченні 

Вигорлат-Гутинського пасма слід зачислити: 1) де-

тальну характеристику всіх форм рельєфу; 2) вико-

нане геоморфологічне районування, яке слугувало 

основою для всіх наступних схем різних авторів;       

3) цікаві висновки щодо формування річкових долин 

і пролому ними Вулканічного пасма. 

Характеристиці геологічної будови Закар-
паття присвячено дев’ять розділів (ХV–XXШ) другої 

частини «Морфології й геології Підкарпатської Руси 

і Закарпаття взагалі». С.Рудницький проаналізував 

та узагальниив результати виконаних на той час 

досліджень вченими різних країн, зокрема Ф. Гауера, 

Г.Запаловіча, Ф. Ріхтгофена, Ґ. Штахого, С. Кройця та 

ін. При польових дослідженнях С. Рудницький 

успішно використовував геологічні дані для 

характеристики різних генетичних типів і форм 

рельєфу, а також вносив правки на геологічні карти.
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УДК 911.3:008 Рудницький                                                Іван Ровенчак, Орислава Тимчук 

 

ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ У ПРАЦЯХ  

АКАДЕМІКА СТЕПАНА РУДНИЦЬКОГО 
 

Проаналізовано наукові погляди та ідеї Степана Рудницького в галузі географії релігії. 

Виділено три напрямки досліджень: взаємовідносини релігії і держави; морально-конфесійні 

взаємини світових релігій; прикладні аспекти георелігійного життя України. Зазначено 
характерні риси українського народу, які виділяв вчений. 

Ключові слова: географія релігії, православ’я, уніати, нація, держава, народ. 

Ivan Rovenchak, Oryslava Tymchuk. Geography of religion in the writings of Academician 
Stepan Rudnytskyi’s. The religious-geographical problems in the scientific heritage of the founder of 

modern Ukrainian geography − academician S. Rudnyts’kiy are considered. Highlighted the social-

religious views and directions of religious-geographical research of the scientist are singled out: the 

relationship between religion and state, moral and religious relations between the world's religions, 
applied aspects of georeligion life in Ukraine The study of highly specialized issues in the geography of 

religion is considered. Three aspects of the views of the position and functioning of religion in the state 

are revealed. First − to conquer the people, it is necessary that people give up their native language, to be 
expelled from all spheres of theirs lifes, and instead to lay another. It was manifested in the prohibition of 

conduction church’s ceremonies in native Ukrainian language. The second is that people should abandon 

their ancestral beliefs − “oppressing their religion”, which took place in the suppression of Ukrainian 

identity, in two important channels − in the religious and in the social. Onto the higher spiritual positions 
of the Orthodox church, the Polish government appointed associates and faithful. The third “to destroy 

her religion”, and this tendency was used by the Russian, royal and Soviet governments. There was almost 

radical extermination of the Ukrainian church, traditions and people. S. Rudnyts’ky believed that the 
United States could be an example, for the position of religion in an independent country. Believes that 

luck and culture, life in the community and family, language, and faith are related to the race signs of the 

people. There are generalized thoughts about the state in order to be an independent people, five 
important signs, including a specific culture, both material and spiritual as well and cultural aspirations. 

The problems of the moral-confessional relationships of world religions are covered in S. Rudnytsky’s 

work “To the foundations of Ukrainian nationalism” (1920−1921), in which highlighted four major areas 

of universalism (state-legal, religious, capitalistic, and social-communistic). Analyzed the applied aspects 
of the geo-religious life of Ukraine in the works “To the foundations of Ukrainian nationalism” 

(1920−1921), “Ukraine is our native land” (1917, 1921) and “Galicia and the united Ukraine” (1921). 

The academician concluded that significance of the Brest Union in 1596 and said that everyone should 
take in relation to her that position that their conscience suggests to themselves. 

Key words: geography of religion, Orthodox, Uniates, nation, state, people. 
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Актуальність теми дослідження. За роки 

незалежності України розпочався активний процес 

наукового дослідження географічної спадщини. 

Багато праць українських вчених довший час були 

не доступні для широкого загалу та для їхнього 

дослідження. Ця ж доля спіткала твори відомого 

географа Степана Рудницького. В українській науці 

утвердилася думка, що академік С. Рудницький є 

фундатором національної модерної географії. 

Вивченням наукових праць вченого займаються 
багато науковців України у декількох центрах 

дослідження, як в Україні так і за кордоном. Однак 

дослідження наукової діяльності академіка Степана 

Рудницького в царині релігійної географії практично 

не проводилося. Зокрема, заслуговує на увагу 

вивчення поглядів вченого на головні атрибути 

географії релігії як науки  теорію та методологію. 

Тому, тема даної статті є актуальною та на даний час 

необхідною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Серед численних творів присвячених науковій 

діяльності С. Рудницького, найбільше виділяються 

ті, в яких характеризуються політико-географічні 
погляди вченого. Хоча потужний інтелект вченого 

охоплював чимале коло наукових інтересів, від 

астрономії й геології до геополітики, географії та 

історії України. Праці в яких аналізуються 

релігійно-географічні дослідження академіка 

практично відсутні, його погляди на географію 

релігії, як підсистему географії культури, частково 

розкриті у працях проф. І. Ровенчака [2]. 

Метою статті є дослідження релігійно-

географічної проблематики у науковій спадщині 

фундатора української географії С. Рудницького. 
Ставиться також завдання висвітлення суспільно-

релігійних поглядів та виділення напрямів релігійно-

географічних досліджень вченого. 

Виклад основного матеріалу. Визначний 

історик Михайло Грушевський розробив основи 

національної історії, а Степан Рудницький – 

національної географії, тобто чітко визначили 

територію, на якій ця історія та географія 

розгорталися. Вони говорили про політичну націю, 

тобто населення, яке бачить себе спільнотою, бажає 

мати власну державу, вважає себе її громадянами та 

дотримується всіх необхідних атрибутів державності 
(мова, історія, культурний простір тощо). 

С. Рудницький, зокрема, писав, що “національна 

територія – це головна основа нації, на якій вона 

живе й розвивається” [7, с. 210], тому що 

трансформація території та населення на цілісний 

відносно однорідний організм творить державу, яка 

вже у подальшому своєму розвитку може політично, 

економічно, матеріально й духовно зростати. Вчений 

ніколи не мав сумнівів щодо того, що український 

народ здавна жив, живе й житиме, навіть тоді коли 

весь світ, “закривши собі очі, репетував заодно: нема 
України, нема українців”. На його думку, “Україна 

обіймає цілком окремішній суцільний простір, 

причому багатий на природні ресурси”, тому вона 

змушена і піде своїм власним, своєрідним шляхом 

розвитку, цілком відмінним від шляху інших 

сусідніх держав. С. Рудницький зазначав, що ця 

згадана своєрідність не останньою чергою залежить 

від мережі річок, яка формує єдність території, 

торгівлі, влади, звичаїв, мови та релігії.  

Академік Рудницький не розглядав і не 

вивчав вузькоспеціалізовано питання географії 

релігії, але у своїх працях, в яких переживав за долю 

і розвиток України, йому вдалося сформулювати і 
узагальнити певні проблеми, які існували і надалі 

існують у нашій державі. Найперше, це проблеми 

взаємовідносини релігії та держави розглядаються, 

зокрема, у творах “Чому ми хочемо самостійної 

України” (1916 р.) і “До основ українського 

націоналізму” (19201921 р.). У першій праці 

розкрито три дуже глибокі аспекти на становище й 

функціонування релігії в державі. Зроблено дуже 

“печальні” висновки з нашої української історії та 

для майбутнього країни. Щоб підкорити під себе 

народ, вважає вчений необхідно, зробити лише три 

прості речі. Перше  щоб люди відмовилися від 

своєї мови, її потрібно витіснити з усіх сфер його 

життя, а натомість насадити іншу. І показати світові, 
що не існує такого народу. С. Рудницький пише: 

“Вони (Москалі.  І. Р., О. Т.) вигнали українську 

мову зі школи, церкви, уряду, публічного життя, 

просто замкнули уста трийцятькількаміліоновому 

українському народови.” [7, с. 51]. Росія у 

протистоянні з українською мовою завдала їй дуже 

великої шкоди. Лише Валуєвський циркуляр 

(1863 р.) і Емський указ (1876 р.) зробили болючий 

удар по мові. Проявилося це в забороні відправляти 

церковні обряди рідною українському народу 

мовою. Відбулося викорінення багатолітніх традицій 

у селі, давньому регіоні зберігання прабатьківської 

історії народу. 

Друга річ для руйнування цілісності народу  

щоб люди відмовилися від свого прабатьківського 

віросповідання  “гноби їхню релігію”. Польща у 
цьому простому вияву гноблення українців 

проявилася найкраще. Пригнічення української 

ідентичності відбулося у двох важливих руслах – 

релігійному і суспільному. Польський уряд вдався 

до певного роду хитрошів. Він саджав на вищі 

духовні посади православної віри своїх однодумців і 

вірнопідданців. Нижчі чини духовенства не мали 

ніякого впливу і до того ж були дуже бідними. Ще 

один прояв плану полягав у закритті церков чи 

перетворення їх у костели. Вчений писав: 

“Польський уряд вкупі з єзуїтами задумав також 

перевести всіх українців на польську віру. Ступенем 
до того мала бути церковна унія української церкви 

з Римом, яку переведено в Берестю 1496 р.” 

[7, с. 60]. Але хитромудрий план польського уряду 

не виправдався. Не відбулося окатоличення 

населення, але й церква, яка утворилася після унії, 

зберегла своє обличчя та перетворилася на 

українську національну церкву. Остання риса, не 

може не викликати захоплення і гордості за 
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українські національні християнські церкви. Не 

зважаючи ні на які перепони, вистояла у нелегкі 

часи української історії. 

Третя річ, яку потрібно зробити, щоб знищити 

державу,  “знищити її релігію”. А цю вже 

тенденцію широко впроваджували в практику 

російський, як царський, так і совєтський уряди. Їм 

вдалося майже до коріння винищити українську 

віру, традицію і народ. Московський уряд перет-

ворив майже самостійну українську православну 

церкву у повну залежність московського 
патріархату. Богослужіння в українській церкві, що 

велося з українською вимовою, це дуже вже не 

вписувалося у плани Москви. Було придумано 

заплутаний план, зауважує Рудницький: 

“Московський уряд піддав українську церкву спершу 

під власть московського патріарха, а потім ‒ 

“Святійшого Синоду”, себто під власть царя.” 

[7, с. 65]. Мову і споконвічні традиції було 

викорінено із останньої ланки українського народу. 

Загарбницький уряд не спинився на 

зробленому, а взявся за знищення останньої надії 
народу. Рудницький зазначає, що “вона (Уніатська 

церква. – І. Р., О. Т.) мимо польсько-єзуїтських 

заходів стала згодом національно-українською і 

зазначувала виразно окремішність українців від 

москалів. … Нині є уніатська віра одинока серед усіх 

вір світу, що заборонена в Російській державі.” 

[7, с. 65]. У цій системі можна було бути поганином, 

але щоб уніатом чи українським протестантом 

(штунда) – ніколи. Наш народ був приречений на 

багатолітні поневіряння. 

Водночас С. Рудницький висловлює своє 
бачення становища релігії у нашій майбутній 

незалежній країні. На думку вченого, прикладом у 

цьому можуть бути Сполучені Штати Америки 

(США): “Щодо віри, повинна панувати на Україні 

необмежена толеранція: аналогічна до толеранції в 

З’єдинених Державах Північної Америки. Належало 

б стреміти до національної української церкви.” 

[7, с. 91]. Виходячи із сучасних українських реалій, 

ця думка Рудницького є, як на нашу думку, доволі 

суперечливою. Ми не можемо брати за приклад 

релігійну толерантність у США, ми різні у 

світосприйнятті. Розгадка релігійної терпимості 
міститься в історії утворення і формування держави. 

США почали формуватися у кінці XVII ст., а до 

того, одним століттям раніше почалася колонізація 

земель. У XVIII ст. відбулася Американська 

революція (1774–1783 р.), у результаті якої добилися 

незалежності 13 колишніх британських колоній. 

Через чотири роки прийнято конституцію, далі 

громадянська війна та індустріалізація країни. 

А наша етнічна історія за найбільш 

скромними підрахунками почалася у другій 

половині I тисячоліття і сформувалася тоді могутня 
держава. Але нічого не буває вічного, в історії є 

розквіт, є занепад, що передує переродженню 

держави. Почалася експансія руського (україн-

ського) народу України. І щоб вижити йому було 

треба зберегти свою віру, традицію, і не дивлячись 

ні на зазіхання, ні на постійні набіги на їхні 

території. Наші предки зуміли залишитися 

толерантними до чужої віри і до поневолювача свого 

народу. 

Вчений вважає, що вдача і культура, життя в 

громаді і родині, мова, віра пов’язані з расовими 

прикметами народу. Український народ не лише 

антропологічною будовою свого тіла, але й усіма 

вище переліченими прикметами відрізняється від 
своїх сусідів. І навіть дуже самостійний відносно 

інших народів Європи. 

С. Рудницький притримується думки, що коли 

народ, а особливо його інтелігенція, мало освічена з 

вузьким світоглядом, з невизначеністю щодо віри і 

т. д. не здатний до рішучих справ, а лише 

спроможний на “великі слова”. Нічого доброго він 

для себе не здатен створити, і тому він може лише 

загарбувати чуже і все перетворювати на благо своєї 

держави. А відбувається це через поневолення більш 

цивілізованого народу. 
У другому творі “До основ українського 

націоналізму” академік узагальнює свої думки про 

державу тим, щоб бути самостійним народом, треба 

п’ять важливих прикмет. Серед яких вчений називає: 

“4. Питома культура (як матеріяльна, так і 

духовна) й поспільні культурні стремління.” 

[7, с. 281]. Що показує важливість релігії у житті 

народу. Симбіоз релігії та культури вберігає народ 

від можливих політичних, економічних чи 

соціальних непорозумінь у суспільстві. 

Проблеми морально-конфесійних взаємин 

світових релігій висвітлені, зокрема, у праці 
С. Рудницького “До основ українського націо-

налізму” (19201921 р.). У цій праці виділено 

чотири головні галузі універсалізму1
30  державно-

правовий, капіталістичний і соціально-кому-

ністичний. Серед яких, на думку вченого, другою 

галуззю є “релігійний універсалізм. Він старається 

ущасливити все людство на релігійно-моральному 

полі. Бо виходить він від світових релігійних 

системів. Це само по собі дуже гарне, бо віра, на 

погляд всякого вільнодумного чоловіка, має для 

чуттєвої сторони духовного життя таке саме 

значіння, як наука для інтелектуальної сторони.” 

[7, с. 286]. Вважається, що християнство одна з 

миролюбних релігій світу, що проголосила принцип 
етичної рівності всіх людей. Головною соціальною 

причиною виникнення християнства було безсилля 

пригноблених у боротьбі з гнобителями. 

Прикладні аспекти георелігійного життя 

України всебічно розкриті академіком у творах 

“Україна – наш рідний край” (1917 р., 1921 р.), “До 

основ українського націоналізму” (19201921 р.) та 

                                                   
1 Універсалізм  це переконання в можливості 

порятунку всіх людей. Вчення простежується протягом 
всієї історії християнства. Ідея універсалізму присутня в 
історії християнства, ісламу, індуїзму, буддизму та в 
інших релігіях. 
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“Галичина та соборна Україна”(1921 р.). Вчений 

знає, що для українця важливим є своя самобутність 

традиції, прабатьківська релігія та любов до землі. 

Хоч це і не типова риса для більшості народів 

похмурого середньовічного періоду історії. 

С. Рудницький пише: “Кожний з нас знає, що 

королівські й царські роди чи індивідуа не мають 

сливе ніяких національних почувань, міняють 

національність чи віру наче рукавичку, аби тільки 

панувати.” [7, с. 285], на превеликий жаль, це теж 
характерне для нашої нації. Берестейська унія не 

зупинила ополячення української знаті. Уславлені 

роди таких руських князів, як Слуцькі, Заславські, 

Збаразькі, Вишневецькі, Пронські, Ружинські, 

Горські, Соколинські, Лукомські, Пузини та ін., 

яким немає ліку. 

С. Рудницький вважає, що християнство є 

першим українським універсалізмом. І для 

українського народу цей перший універсалізм 

приніс мало позитивного для розвитку. Він 

призупинив творення української мови. “Як тільки 

прийшов до нас перший універсалізм  

християнство, в його орієнтальному виданні, наші 
інтелігентні шари почали вживати в письмі сливе 

тільки літургічної староболгарської мови.” 

[7, с. 332]. Тому початки сучасної української 

літературної мови сягають тільки кінця XVIII ст. 

Проф. І. Ровенчак акцентує на зауваженнях вченого 

про негативну роль довгого застосування 

церковнослов’янської мови. Коли літературна мова у 

Франції чи Німеччині замінила латинську у XVI ст., 

першим твором нової української літератури є 

“Енеїда” І. Котляревського, яка вийшла друком у 

1798 р. [2, с. 53]. До того часу усе писалося  
церковно-слов’янською мовою, що була важкою для 

сприйняття простому люду. 

Водночас, як зазначає С. Рудницький, 

християнство принесло не мало позитивного для 

українського народу насправді, ніж всі вважають 

“Так! вповні признаю, але аж тоді, коли воно 

змінило своє універсалістичне обличчя і стало 

національною вірою.” [7, с. 288]. На Русь 

християнство позитивно вплинуло на розвиток 

освіти, мистецтва, літератури, науки. На краще 

змінився світогляд руського (українського) народу. 

Церкви та монастирі стали осередками культури. 
Через те, що Україна-Русь прийняла християнство з 

Візантії, в Київ приїхало багато грецьких 

священиків, письменних людей, які сприяли 

поширенню грамотності та знань про всесвіт та 

минулі цивілізації.  

У своїй праці “Огляд національної території 

України” (1923 р.) С. Рудницький показує нам 

“статистичні катастрофи”, які відбулися на території 

Галичини на межі двох століть  XIX і XX. Дане 

потрясіння показане на прикладі села Кривчич під 

Львовом, у 1880 р. і 1890 р. було відповідно 74 % і 

72 % римо-католиків, а через десять років тут 

налічувалося 96 % греко-католиків. Хоча насправді 
ніхто і ніколи не чув про зміну конфесій. 

У контексті третього аспекту С. Рудницький 

зазначає, що в добу козаччини Київ виконував лише 

релігійні функції столиці: “В козацьких часах Київ 

був, можна сказати, тільки релігійно-культурною 

столицею нової України.” [7, с. 364]. Всі функції 

столичного міста взяла на себе Козацька Січ. Це 

зумовлено тяжкою геополітичною ситуацією в 

регіоні у зв’язку із постійними набігами кримських 

татар і турків.  

Рудницький впевнений, що українці були 
релігійно єдиним у своїй вірі народом, якби їх 

віросповідання не називалося: “Між православними 

Українцями й уніятами не було й нема ніякої 

ворожнечі.” [6, с. 74] і з повагою ставляться до 

проявів інших релігій. 

Також С. Рудницький на початку своєї 

наукової діяльності опублікував дві рецензії з 

проблематики історії Берестейської унії [4, 5]2
 31. У 

них він проаналізував статті Антоні Прохаски, які 

негативно висвітлюють Руські церкви перед 

прийняттям унії. Як зазначив академік “Праця 
п. Прохаски обіймає властиво коротку анедоктичну 

історію відносин руської (Української. – І. Р., О. Т.) 

церкви до Риму від самих початків…” [4], у ній 

зазначено занепад українського духовенства та 

розвиток протестантизму, що аж ніяк не відповідає 

дійсності. Автор рецензії не погоджується з 

твердженням, що “…унія була відродженням 

Руської (Української. – І. Р., О. Т.) землі”, а зазначає 

про способи здеморазізації української єпархії. Так 

само Рудницький протестує та заперечує винність 

самих православних у причинах суворих заходів 

польських королів до них. 
У своїй наступній рецензії Степан 

Рудницький на працю доктора Антоні Прохаски 

“Унія Берестейська” [5] зазначає, що дана розвідка є 

у багатьох місцях апокрифічною і мала на мені як 

найкраще виставити унію та найгірше українських 

народ, його давню історію, а разом з тим і 

православну церкву. Академік загалом робить 

висновок, що праця ненаукова з великим 

перекручуваннями, непотрібна з шовінізмом для 

української історії та подає історичні шкідливі 

фальші. 
Академік Степан Рудницький у кінці ХІХ ст. 

зробив такий висновок про значення Берестейської 

унії 1596 року і греко-католицької церкви для 

української культури: “Чи унія була добром чи 

лихом, остане ся все спірним, доки католики 

католиками, а православні православними. Кождий 

повинен зайняти супроти неї становище, що єму 

наказує його сумлінє. Се вільно в історії” [3, с. 20]. 

Напрошується один висновок, що кожен народ, як і 

кожна людина повинна мати своє правдиве бачення 

історичних подій на основі реальних фактів та 

залишатися морально ввічливою та толерантною. 

                                                   
2 Ці дві рецензії віднайдені нами нещодавно і 

вводяться у науковий обіг. Авторство С. Рудницького не 
ставимо під сумнів (І. Р., О. Т.).  
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Висновки. Отже, в релігійно-конфесійній 

проблематиці у діяльності Степана Рудницького 

виділено три аспекти – взаємовідносини релігії і 

держави; морально-конфесійні взаємини світових 

релігій; прикладні аспекти георелігійного життя 

України. Академік також вважає, що коли 

викорінити рідну мову та знищити прабатьківську 

релігію народу  зникне ідентичність та само-

визначеність нації. Тоді народ буде вже легко 

поневолити. Український народ виявився незламним 

та стійким до всіх загарбників його території. І в 

цьому йому допомогла глибока релігійність. Вчений 

показує болючу дійсність і не завжди об’єктивністю 

релігійної статистики на території Галичини. 

Вважаємо, що релігійно-конфесійна проблематика 

фундатора української національної географії 

С. Рудницького потребує подальшого вивчення. 
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УДК 911.3:32(477) С.Рудницький                              Олександра Вісьтак, Олена Одлежук 

 

ВНЕСОК СТЕПАНА РУДНИЦЬКОГО У  ВІЙСЬКОВУ І ПОЛІТИЧНУ 

ГЕОГРАФІЮ ТА ГЕОПОЛІТИКУ 

 

Академік Степан Рудницький здійснив вагомий внесок не лише у загальну географію, але й 
майже в усі її секторальні та галузеві підрозділи. Зокрема в антропогеографічну складову, в т.ч. в 

географію населення, політичну географію, геополітику і військову географію. Головно це сталося 

на початку і після Першої світової війни у багатьох статях та монографіях. Його можна 
вважати не лише фундатором новітньої національної географічної науки загалом, ще й названих її 

галузевих підрозділів. Військово-географічні публікації автор здійснив на початку війни (багато з 

них німецькомовні і тепер малодоступні для читача), а політико-географічні та геополітичні – 

переважно вкінці війни і до 1925 р. Стимулом розроблення теорії військової географії була сама 
війна. Її перебіг, часта зміна ситуації тощо вимагала урахування природно- і суспільно-

географічних особливостей земної поверхні, зміни останньої у геопросторовому і геочасовому 

вимірах, як плацдарму військових дій і операцій. При цьому першочергово стосовно рельєфу, 
гідрографії, клімату та погодних умов. 

Серед антропогеографічних чинників, які мають вплив на характер (стратегію і тактику 

війни, її резерви і ресурси та перебіг), С. Рудницький називає кількість та густоту населення, 
густоту і людність сільських та міських поселень, етнічний склад тощо. Докладний опис цих 

властивостей  і чинників  учений здійснив щодо Східноєвропейського театру військових дій. З 

проблем військової географії С. Рудницький опублікував такі праці:  “Україна, Польща та Литва з 
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військово-географічного погляду” (1914), “Світова війна в цифрах” (1914), “Східна арена 

військових дій. Загальні і військово-географічні роздуми” (німецькою мовою, 1915), “Країни Східної 

Європи” (німецькою мовою, 1918). Цими та іншими працями учений випередив відомого 
американського  дослідника Джона Коллінзана добрих 60―70 років. Праці С. Рудницького лежали 

в архівах і бібліотеках західних держав (США ― Конгресова бібліотека, Німеччина, Австрія) до 

початку XXI ст. без використання. Найповніше основи політичної географії та геополітики (на 
прикладі проблем України) С. Рудницький  розкрив у працях “Українська справа зі становища 

політичної географії” (1923) та “Огляд національної території України” (1923)  вже в еміґрaції 

(Відень, з 1919). Він обґрунтував такі положення: а) корінною проблемою європейського розвитку 
після Першої світової війни є створення, формування та укріплення Української Самостійної 

Соборної Держави; б) ця держава, як й інші держави, повинні формуватися, розвиватися і 

функціонувати як національні, тобто в основі кожної мусить знаходитись корінна нація                

(в Україні – українська); в) головними складниками держави необхідно вважати її територію і 
населення (в останньому випадку ― це певна нація ― німці у Німеччині, поляки ― у Польщі, 

українці ― в Україні і т.д.); г) державна територія країни повинна збігатись з її національною 

(етнографічною в термінології С. Рудницького) територією; ґ) побудова держави за 
ідеологічними (як це було  в СССР) та “національно-клаптиковими” принципами (як це було в 

імперіях ― Російській чи Австро-Угорській) є антиприродною. Тому держави-імперії повинні 

розпадатися. Водночас С. Рудницький висуває ідею створення федерації самостійних держав на 
межі Центральної і Східної Європи – т.зв. Балтійсько–Понтійського (Чорноморського) союзу з 

новостворених національних держав у складі України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії і Фінляндії. 

Визначаючи Україну як державу південно-східної Європи, автор наголошує на її близькосхідному 

геополітичному аспекті. Для першої третини XX ст. (і до цього часу) С.Рудницький чітко 
визначив геополітичних супротивників України (Річ Посполита, Російська імперія, Совєтський 

Союз). С. Рудницький вперше обґрунтував  сусідське (з виходом на Чорне і Азовське моря), 

реґіональне (на цивілізаційній межі Середньої і Східної Європи) та глобальне (у серединній 
(помірній) частині північної півкулі) положення України. Серед політико-географічних і 

геополітичних праць доцільно назвати: “Чому ми хочемо самостійної України” (1914), “Україна й 

українці” (1914), “Україна з політико-географічного погляду” (1916) та багато інших. 

С. Рудницький стояв при зародженні і на початку становлення української військової, політичної 
географії та геополітики. 

Ключові слова: Степан Рудницький, військова і політична географія, геополітика, природно- 

та антропогеографічні чинники, принципи побудови новітньої держави, національний принцип, 
державна територія, геополітичне положення України. 

Oleksandra Vis’tak, Olena Odlezhuk. Stepan Rudnytskyi’s  Contribution to Military and 

Poli-tical Geography and Geopolitics. Academician Stepan Rudnyts’kyi made a significant contribution 
not only to the General Geography, but also to almost all of its sectoral and branch divisions, in 

particular to the anthropogeographic component, including the Population Geography, Political 

Geography, Geopolitics and Military Geography. He did it mainly in his articles and monographs at the 

beginning and after the First World War. Rudnyts’kyi can be considered not only the founder of the 
contemporary national geographic science in general, but also of above indicated branch divisions. 

Military-geographical publications came out at the beginning of the war (many of them were written in 

German and now are almost inaccessible to the readers), while political-geographical and geopolitical 
papers were published largely at the end of the war and until 1925. It was the war itself that was the 

incentive to develop the theory of Military Geography. The course of the war, frequent situation change, 

etc. required the consideration of natural and socio-geographical features of the earth's surface, its 
changes in the geospatial and geotemporal dimensions as a base of military actions and operations, with 

priority being given to relief, hydrography, climate and weather conditions. 

Among the anthropogeographical factors that influence the war character (war strategy and tactics, 

its reserves and resources, its course), Rudnyts’kyi mentions  the number and density of the population, 
the density and population of rural and urban settlements, ethnic composition, etc. The scientist gives the 

detailed description of these features and factors regarding the Eastern European theater of military 

action. As for Military Geography issues, Rudnyts’kyi published such works as "Ukraine, Poland and 
Lithuania through Military and Geographical Perspective" (1914), "World War in Figures" (1914), 
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"Eastern arena of military actions. General and military-geographic reflections "(in German, 1915), 

"Countries of Eastern Europe "(in German, 1918). These and other works put the scientist at least 60-70 

years ahead of the well-known American researcher John Collins. The works of Rudnyts’kyi remained 
untouched and unused in the archives and libraries of the western countries (the US – the Library of 

Congress, Germany, Austria) until the beginning of the 21st century. Rudnyts’kyi made up the foundations 

of Political Geography and Geopolitics (as based on Ukrainian problems) in his works "The Ukrainian 
Case from the Position of Political Geography" (1923) and "The Review of the National Territory of 

Ukraine" (1923) written in emigration (Vienna, 1919).  

He substantiated the following theses: a) the fundamental problem of European development after 
the First World War was the creation, formation and the strengthening of the Ukrainian Independent  

State; b) this state, as well as other states, must be formed, developed and function as a national one, that 

is, at the core of each there must be the indigenous nation (Ukrainians – in Ukraine); c) the main 

constituents of the state are its territory and population (in this case it is a certain nation: Germans in 
Germany, Poles in Poland, Ukrainians in Ukraine, etc.); d) the state territory of the country must coincide 

with its national (ethnographic in the terminology of Rudnyts’kyi) territory; e) the formation of the state 

according to ideological (as it was in the USSR) and “national-patch’s principles” (as in case of empires 
- Russian or Austro-Hungarian) is non-natural. Therefore, the empire states should collapse. At the same 

time, Rudnyts’kyi put forward the idea of establishing a federation of independent states on the border of 

Central and Eastern Europe – the so-called Baltic-Pontic (Black Sea’s) Alliance from the newly formed 
national states of Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland. Determining Ukraine as a 

state of south-eastern Europe, the author emphasized its middle eastern geopolitical aspect. For the first 

third of the 20th  century (and up till now) Rudnyts’kyi clearly defined the geopolitical opponents of 

Ukraine (Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire, the Soviet Union). Rudnyts’kyi was the 
first to substantiate the neighbouring (with access to the Black and Azov seas), the regional (on the 

civilization border of Central and Eastern Europe) and the global (in the middle (moderate) part of the 

northern hemisphere) location of Ukraine. Among the political-geographical and geopolitical works it is 
worth mentioning "Why we Want an Independent Ukraine" (1914), "Ukraine and Ukrainians" (1914), 

"Ukraine from the Political-Geographic Perspective" (1916), and many others.  Rudnyts’kyi worked at the 

nascent stage of the formation of Ukrainian Military, Political Geography and Geopolitics. 

Key words: Stepan Rudnyts’kyi, Military and Political Geography, Geopolitics, natural and 
anthropogeographical factors, principles of formation of the modern state, national principle, state 

territory, geopolitical position of Ukraine. 

 
Актуальність теми. Після революції 

гідності Україна змінила зовнішній геополітичний 

вектор, орієнтуючись на ЄС та НАТО. Анексія 

Росією Криму, війна на території Донецької та 

Луганської областей змінили геополітичну картину 

Європи та світу. Держава перетворилася ще в одну 

зону нестабільності, яка за  останні роки 

збільшується. До таких зон залучається дедалі 

більше країн та населення. Крім того в світі щороку 

зростає кількість ядерної, хімічної, біологічної, 
холодної зброї. Військовий арсенал планети 

настільки потужний, що може знищити планету 

декілька разів. 

За останні роки Україна змінює свою систему 

безпеки, військову доктрину, відновлює збройні 

сили. Тому виникла необхідність у розвитку 

військової географії, політичної географії та 

геополітики. 

Ще на початку ХХ століття в Україні С. Руд-

ницький формує погляд на новітню гео-графічну 

науку. Було визначено її завдання і методи 
дослідження, структуру. З урахуванням тодішніх 

підходів (хорографії і хорології) до вивчення 

земного простору він розділив географію на 

загальну (систематичну) та спеціальну (описову). 

Своєю чергою він загальну географію поділяє на 

математичну, фізичну, біологічну та антропо-

географію. «Кожен із названих підрозділів включає в 

себе окремі наукові дисципліни, а вони в свою чергу 

тісно взаємодіють з багатьма суміжними дис-

циплінами» [7, с.26]. 

Антропогеографію  фундатор географічної 

науки  поділяє на географію людини (населення), 

економічну географію, культурну географію і 
політичну географію. Важливим чинником у 

формуванні нових антропогеографічних дисциплін 

мали геополітичні передумови: Перша світова війна 

і формування національних держав на руїнах 

Російської, Австро-Угорської та Османської імперій.  

С. Рудницький такими працями як: «Україна, 

Польща і Литва з військово-географічного погляду» 

(1914), «Світова війна в цифрах» (1915), «Der 

östliche Kriegsschauplatz. Allgemeine und kriegsgeo-

graphische Betrachtungen» («Східна арена військових 

дій. Загальні і військово-географічні роздуми») 
(1915), «Ukraina und die Ukrainer» («Україна та 

українці») (1914), «Die Ukraine vom politish-

geographischen Standpunkt» («Україна з політико-
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географічного погляду») (1916), «Die Länder 

Osteuropas» («Країни Східної Європи») (1918) та ін. 

розробив теоретичні і методологічні основи 

військової географії, національної і регіональної 

політичної географії і геополітики. 

 Виклад основного матеріалу. Військова 

географія. «Військова географія як та галузь 

географічної науки, ще займається дослідженням 

суші і моря з огляду на війну. Тим самим військова 

географія збирає всесторонний географічний 
матеріал для військового проводу» [3]. У наш час 

американський географ Коллінз писав: «Військова 

географія це одна із галузей науки, яка зосереджує 

головну увагу на те, як фізико-географічне, 

культурне середовище впливає на військово-

політичні стратегії, програми, плани, а також бойові 

операції і операціїтилового забезпечення всіх видів в 

глобальному, регіональному і локальному 

масштабах. Ключові фізико-географічні (гео-

просторовий зв’язок, топографія і водні системи, 

геологія і ґрунти, рослинність, океани і узбережжя, 
погода і клімат, день і ніч, сила тяжіння т. д.), 

антропогеографічні (расові та етнічні особливості, 

населення, соціальна структура, мова і релігія, 

промисловість і землеволодіння, транспортна сітка, 

телекомунікації, військові об’єкти ) фактори прямо 

або опосередковано впливають на вирішення 

проблемвійськової діяльності: стратегію, тактику 

доктрини, командування, контроль і організації 

структури, оптимальне поєднання сухопутних, 

морських, повітряних, космічних сил, збір даних, 

визначення цілей, дослідження і розробки, купівлі і 

розповсюдження зброї, екіпіровки і обладнання; 
забезпечення  продовольством, матеріально-техніч-

ним забезпеченням, інженерне і медичне забез-

печення, освіту і  бойову підготовку тощо». 

Наше розуміння військової географії це – 

наукова  дисципліна, яка вивчає мілітарну сферу та 

вплив природно-, економіко-, демо-, соціально-, 

політико-, історико-географічних факторів на її 

функціонування. Сучасна військова географія 

почала розвиватися в кінці ХХ століття і головно на 

Заході.  

Головні питання, які досліджують вчені в 
Україні та  у світі: а) дискурс  про віднесення 

військової географії до теоретичних чи прикладних 

наук; б) вплив географічних чинників на вирішення 

військових проблем, особливо конфліктів нового 

типу, як гібридна війна; в) вивчення ролі мілітарного 

комплексу та військової діяльності держави у 

глобальному, регіональному та сусідському рівнях, 

акцентуючи на проблемах самоідентифікації, з 

погляду просторовості конфлікту; г) аналіз гео-

політичних причин і наслідків збройного конфлікту 

у формуванні геополітичної картини світу; д) кри-

тична військова географія, особливо зосереджено 
увагу на військовій діяльності Росії в регіоні та у 

світі. 

Лише вкінці XX ст. Джон М. Коллінз у 

передмові до книги написав: «Мої друзі в Пентагоні 

і Конгресі були приголомшені, коли я почав писати 

книгу  «Військова географія», тому що ніколи не 

чули про таку дисципліну, як «військова географія» 

[3, с. 15]. Лише в 1996 р. члени Асоціації 

американських географів створили спеціалізовану 

групу з військової географії.  

Першу статтю з військової географії С. Руд-

ницького спонукала Перша світова війна. Політична 

карта світу того періоду була представлена такими 

військово-політичними угрупуваннями імперій, як 
Антанта [Антанта – військово-політичне угрупу-

вання Великої Британії, Французької республіки, 

Російської імперії, створене в 1904-1907рр.] та 

Троїстим Союзом [Троїстий Союз – військово-

політичний блок Німецької імперії, Австро-

Угорської імперії та Королівства Італія, створений 

1882 рр.], колоніями, домініонами, залежними 

державами, окупованими територіями цих імперій та 

нейтральними державами. 

Кожна з цих імперій мала своїх прихильників 

і сфери впливу. В Антанті  це Бельгія, Японія, 
Китай, Португальська колоніальна імперія та ін. 

Троїстому Союзу, а потім  Четвертинному Союзу 

співчувала Османська імперія, Болгарське царство, 

Азербайджанська Демократична Республіка, 

Держава дервішів, Українська Держава. Нейтраль-

ними державами оголосили себе приблизно  27  

країн: у Європі –  Албанія, Данія, Іспанія, Люксем-

бурґ, Ліхтенштейн, Монако, Швеція, Швейцарія, 

Нідерланди тощо. 

В основі виникнення  війни лежала низка 

причин: а) загострення суперечностей між провід-

ними імперіями світу щодо територіальних претен-
зій і сферами впливу; б) нерівномірність еко-

номічного розвитку і зміни співвідношень у світовій 

економічній системі. Наприклад, у кінці XIX ст. 

Німеччина розвивалась у 3-4 рази швидше ніж 

Англія, Франція, а Японія разів в 10 швидше від 

Росії; в) розвиток науково-технічного прогресу, 

появи нової зброї та засобів винищення людей. У 

Європі формуються великі військові монополії і 

озброюється величезна кількість населення. 

Академік Степан Рудницький у статті 

«Світова війна в числах» зробив порівняльний аналіз 
воюючих сторін з географічного та військового 

аспектів. Головна увага звернена на площу воюючих 

країн та  кількість їх населення. «Більше як половина 

поверхні землі, – писав він, – і майже половину її 

населення займають держави, що кинулись на 

Німеччину, Австро-Угорщину та Туреччину» [6]. 

Але головну увагу вчений акцентує на військовій 

силі, та аналіз війська (офіцерів і рядових), 

морського флоту, військової техніки і кораблів, 

підводних човнів, резерви та ополчення тощо. 

Спрогнозував майбутній театр військових дій.  

У статті «Україна, Польща і Литва з 
військово-політичного погляду» вчений дає визна-

чення військової географії, як науки  і місця 

природничої та антропогеографії в її розвитку. Дуже 

важливо вміти  визначати фізико-географічні 
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особливості (геоморфологічні, гідрологічні, кліма-

тичні, рослинний і тваринний світ) території з 

військового боку, особливо з наступу та оборони та 

ведення війни.  

Антропологічними чинниками учений вважає 

такі: «кількість і густота населення, густота і 

людність сіл і міст мають перворядну вагу. Дальшим 

преважним чинником є расовий і національний 

склад населення і його політичні відносини в 

найширшім сего слова значіню. Так само незвичайно 
важний є стан умової та матеріальної культури 

населення. Бо в ній міститься ціле використання 

природи краю для цілей чоловіка (людини) отже 

стан  хліборобства, скотарства, промислу, торгівлі,  а 

головно лучби для  конечної військової цілей» [4]. 

Особливу увагу приділяє вивченню розвитку 

транспортної інфраструктури та зв’язку.  

Степан Рудницький у цій статті розглядає 

територію від Балтійського до Чорного моря і 

оцінює на ній театр військових дій між Троїстим 

союзом та Антантою. Головним чинником вивчення 
військової географії є урахування історичного 

фактору. Пізніше він цю територію обгрунтував у  

Балтійсько-Чорноморській геополітичній доктрині. 

Степан Рудницький відзначає масштабність арени 

військових операцій – від Балтики до 

Причорномор’я, на якій відбувається протиборство 

двох блоків країн. Акцентує увагу на характері 

поверхні цієї території. Виходячи з цього, значне 

місце відводить географічному поділу території і 

його складових частин та рельєфу – височин, 

низовин, долин Дніпра, гірських систем. Серед 

деяких інших природних чинників, що мають 
військово-політичне значення, вчений виділяє 

клімат – цей  “...географічний елемент, якого не 

варто ставити надзвичайно високо”[4, c. 4]. Нaуко-

вими аргументами розвіює міф про сувору “русcкую 

зиму”. Звертає також увагу на  замерзання та 

скресання рік, що має велике значення для ведення 

військових операцій. У завершенні статті наголошує 

на військовій оцінці лісистості території, особливо 

північної частини східноєвропейської арени. Попри 

це вчений робить  дуже вагомий висновок, що вплив 

природних умов є зовсім не абсолютним, а навпаки 
доволі відносним і дуже багато у чому залежить від 

військової і транспортної техніки, її здатності долати 

несприятливість природного середовища (ріки, 

болота, ліси, низькі температури взимку і т. п.). 

Складніше з антропогеографічним чинником. 

Особливу увагу С. Рудницький  звертає на народо-

населення території – його кількість (щонайменше 

60 млн.), густоту, незначний відсоток росіян на 

заході арени вiйськових дій. При цьому він здійснює 

регіональний підхід, дає історично-етнічну, 

політико- і економіко-гeографічну характер-ристику 

частини Прибалтики, Білорусі, підросійської  Поль-
щі та, звісно, України. Закiнчується дослідження 

глибинним аналізом і акцентуацією військово-

політичної ролі економічного (продовольчого, 

мінерально-сировинного, промислового) потенціалу 

України, особливостей розселення  у різних її 

частинах. 

Політична географія та геополітика. 

Академік розвинув політичну географію та геопо-

літику у працях: «Україна і великодержави» (1920), 

«Українська справа зі становища політичної 

географії» (1923). Ці праці С. Рудницького, мабуть, 

найкращі у всій дотеперішній українській науці, 

мають і досі актуальне значення для справи дер-

жавних змагань українського народу, формування 
його національної ідентичності, усвідомлення його 

ролі і місця в загальноєвропейському процесі 

демократичного оновлення. Також саме його 

геополітичні ідеї були висвітлені в працях «Україна і 

Українці», «До основ українського націоналізму», 

«Галичина та Соборна Україна». С. Рудницький вже 

в перших своїх працях стояв на позиціях 

самостійництва. Не автономія, не федеративна 

частина іншої держави, а самостійна, незалежна, 

суверенна держава Європи — такою уявляв собі 

вчений Україну. Визначальним у державо-
будівництві має бути національний принцип. 

Виходячи з цього, С.Рудницький виводить перший 

геополітичний постулат:«українська справа — це 

проблема нової великої національної держави 

Європи». 

Оцінюючи  науковий доробок С. Рудниць-

кого, можна  твердити, що він був визначним 

науковцем, який акумулював різні напрямки 

досліджень, заклавши підвалини військової 

географії та геополітики. Його  ідеї  вплинули на 

створення основ політико-географічного напрямку 

української географії і, зокрема, на основ політичної 
географії України. Сьогодні, коли необхідно 

розв’язувати глобальні проблеми людства, думка 

Рудницького про “загальноземні взаємини” є 

особливо актуальною і важливою.  І на центральне 

місце в концепції української державності стає 

проблема національної території. У книзі «Огляд 

національної території України»учений обґрунтував 

значення території для державного будівництва 

суверенної України і зробив висновок: національна 

територія – це головна основа нації; вона 

окреслюється етнічними межами нації-державо-
творця. С. Рудницький не обмежувався в геополі-

тичній концепції лише внутрішньо-українськими 

питаннями. Він дійшов висновку, що розвиток 

самостійної України може спричинити необхідність 

створення т. зв. «Балтійсько-Понтійської Федерації» 

в складі Фінляндії, Естонії. Латвії, Литви, Білорусії 

та України. Така федерація, на думку С. Руд-

ницького, стала б бар’єром проти російського 

експансіонізму. Сьогодні після розпаду СРСР і 

проголошення незалежності цими державами така 

ідея не втратила своєї актуальності. Створення 

спільного політико-економічного Балтійсько-Чорно-
морського простору може стати реальністю. 

Загалом, повертаючись до основ, концепція 

С.Рудницького з'явилася у той час, коли виникла 

нагальна потреба інформувати світ про українські 
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проблеми. В ній на ориґінальній основі дослід-

жуються і викладаються проблеми України, її 

національні, політичні, економічні і територіальні 

інтереси, наводяться докази для країн Західної 

Європи і світу про користь, яку вони могли б мати 

від утворення української держави. На основі 

аналізу політико-географічного розвитку та 

політичного життя Європи і світу Степан 

Рудницький приходить до висновку, що „тільки 

національним державам належить будучина. 
Модерна світова політика повинна підпирати 

творення винятково національних держав. Цього 

вчить досвід останніх століть. Стосовно української 

перспективи Степан Рудницький твердо стояв на 

позиціях української національної державності, яка 

має формуватися у зв’язках з іншими державами і 

народами. Це питання він розглядав лише у 

європейському контексті: «Утворення української 

національної держави в етнографічних границях є 

одиноким способом, щоб запобігти заколотам і 

конфліктам у південно-східному куті Європи, так 
важному для світового господарства й для світової 

політики. Без національної української держави 

доживемо в найкоротшому часі до нових тяжких 

воєнних і революційних катастроф» 

Період 1914 – 1920 рр. був періодом світової 

трагедії, розпаду великих Російської, Австро-

Угорської та Османської імперій, на розвалинах 

яких виникли національні держави, в тому числі і дві 

українські – Українська Народна Республіка і 

Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР), які 

22 січня 1919 р. об’єднались в одну державу. На 

політичному горизонті були очевидні контури 
самостійної України. С. Рудницький бачив її не 

інакше як демократичною соборною державою. 

З усією гостротою та силою і в нових 

ракурсах: політичних, військових, організаційних 

з’явилась т.зв. “українська справа” і Степан 

Рудницький взявся за розкриття перед світом 

економіко- і політико-географічної тотожності 

України, її народу, території, багатств природи, 

історії та культури. 

Тоді у європейських столицях великими 

тиражами почали виходити книги і брошури              
С. Рудницького про Україну, в яких він розкривав 

вищенаведені питання. Деякі з них: «Ukraina und die 

Ukrainer. («Україна і українці». Відень, 1914; Берлін, 

1915): «Die Verbreіtung der Ukrainer» («Розміщення 

українців». Відень, 1916; Нью-Йорк, 1918); 

«L’Ukraine» («Україна», Берн, 1919). 

У німецькій періодиці друкуються наукові 

статті вченого про різні аспекти проблем  україн-

ської державності. Це, наприклад «Die Ukraine vom 

politisсh-geographisсhen Standpunkt» («Україна з 

політико-географічного погляду», Відень, 1916); 

«Die Lander Osteuropas» («Країни Східної Європи», 
Відень, 1918); «Zur Volkerverteіlung Westrußland» 

(«Національний склад населення західної Росії», 

Відень, 1917) і багато інших  

С. Рудницького по праву можна вважати 

основоположником української політичної географії 

та геополітики. На його переконання, праця у царині 

політичної географії “дуже принадна й для добра 

нашої справи доконче потрібна”. Предметом 

політичної географії він вважав "взаємини держави з 

її територією”. Першою значною роботою в цьому 

плані була праця С. Рудницького "Україна з 

політично-географічного становища”, видана у Відні 

німецькою мовою у 1916 році. Події того часу 

(завершення Першої світової війни, громадянська 
війна, розпад Російської імперії) вимагали термі-

нової відповіді на питання про подальшу долю 

України. Падіння ЗУНР і УНР, великі територіальні 

зміни в центрі й на сході Європи давали  багатий 

матеріал для політико-географічного та геополі-

тичного аналізу життя народів.  

У 1920 році в Берліні С. Рудницький 

підготував до видання німецькою мовою роботу з 

питань політичної географії України,  у 1923 році 

вийшла лише скорочена редакція цієї праці під 

назвою "Українська справа зі становища політичної 
географії”. В ній аргументовано викладені прин-

ципові положення побудови української держави. 

Книга є однією з кращих у всій дотеперішній 

українській політології актуальною для справи 

державних змагань українського народу, його ролі і 

місця загальноєвропейському процесі демократич-

ного оновлення. На думку автора, це переробка 

деяких частин книги про українську справу й великі 

держави світу, виконана з метою інформування з-за 

кордону про українські проблеми, вона служила для 

першої, загальної орієнтації. Тут досліджуються 

проблеми України, її національні, політичні, 
економічні і територіальні інтереси, наводяться 

докази для країн Західної Європи і світу про 

користь, яку вони могли б мати від утворення 

української держави. Перед Україною, як зазначає    

С. Рудницький, стелиться шлях послідовного 

розвитку від суходолової до морської та океанічної 

великодержави (його ідеї продовжили згодом Юрій 

Липа та Лев Биковський). Звертається увага на те, що 

південна границя України повинна мати надійну 

опору і захист. "Без посідання Криму існування 

України як дійсно самостійної держави є поважно 
загрожене. Україна мусить на всю будучину 

опертися якнайсильнійшe на свій чорноморський 

берег і проти північного сусіда шукати підтримку в 

державах Заходу” («Огляд території України», 1922). 

Iнакше кажучи, «у чиїх руках кримський півострів, 

той пануватиме на півдні Східної Європи. Проблема 

взаємовідносин України і Криму, як стверджував     

С. Рудницький, існує з часу виникнення Київської 

Русі до сьогодні. Тому утвердження української 

національної держави означає єдиноcyщне вирі-

шення національного питання в Європі. 

На основі аналізу політико-ґеографічного 
розвитку та політичного життя Європи і світу автор 

приходить до висновку, що "тільки національним 

державам належить будучина. Модерна світова 

пoлimuка повинна підпирати творення виключно  
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національних держав. Цього вчить досвід останніх 

століть" [7, с.105]. У  книзі С. Рудницький аналізує 

зв'язок багатонаціональної держави з тими 

народами, які запроторені в одне політичне тіло. 

Багатонаціональна держава завжди має виразну 

тенденцію до занепаду.  Стосовно української пер-

спективи С. Рудницький стоїть на позиціях 

української національної державності. Це питання 

він розглядає у європейському контексті:  

"Утворення української національної держави в 
етнографічних границях є одиноким способом, щоб 

запобігти заколотам і конфліктам у південно-

східному куті Євpoпи, так важливому для свiтового 

господарства й для світової пoлiтики. Без 

національної української держави доживемо в 

найкоротшому часі до нових тяжких воєнних і 

революційних катастроф [7, с. 117]. Без Західної 

України (насамперед Галичини) нема ні Соборної, ні 

взагалі ніякої України. Українська національна 

держава має формуватися в контексті ґеополітичних 

зв'язків з іншими державами і народами. Серед цих 
держав і народів найбільше значення відводилося 

Росії Польщі і Німеччині. Імперська Росія, як і 

Польща, упродовж сторіч систематично приду-

шувала український дух, українську державність. 

Відсутність власної держави робить націю 

беззахисною у розв'язанні соціально-економічних, 

національно-політичних та інтелектуальних проблем. 

Iдеї нації, її прагнення завжди відбивав націоналізм 

(який С. Рудницький ототожнював з патріотизмом), а 

тому українцям потрібна не просто незалежна 

демократична держава, а держава національна. 

У праці “Українська справа зі становища 
політичної географії” С. Рудницький передбачив 

недовговічність існування польської мозаїкової 

(поза своїми етнічними границями) держави. Він, як 

політико-географ, прозорливо накреслив загальний 

сценарій майбутнього розподілу Польщі, а в зв'язку з 

цим і розв'язання нової світової війни. 

Серед ідей С. Рудницького особливе місце 

займають ті, щопов’язані політичними процесами. 

Наприклад, автор висуває й обґрунтовує план 

федерації незалежних держав, що утворились на 

заході розхитаної, але ще не до кінця розваленої 
Російської імперії. Цю федерацію Рудницький 

називає Балтійсько-Понтійською (Чорноморською). 

Він пише: «Балтійсько-Понтійська Федерація,  зложена 

з Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Білоруси, 

України … При думці будови такої федерації 

відігрaють велику ролю хоч би тільки півсвідомо або 

й несвідомо фізично-географічні елементи. Ми 

бачимо тут, як народи,  краї яких творять фізично-

географічні індивіди серед східноєвропейського 

комплексу країв, прагнучи до об’єднання. Від-

сутність великодержавного світогляду, обмеженість 

політико-географічної думки українців значною 
мірою підсилюють територіальні домагання сусідніх 

держав щодо України і сьогодні. 

Для С. Рудницького в геополітичному поло-

женні України особливо важливий його «близько-

східний» аспект (Україна являє собою одну з 

найважливіших «ключових точок» цілого Близького 

Сходу), положення в «північному запіллі Чорного 

моря», чим визначається найкоротший шлях для 

експансій великих держав Європи в одних випадках 

на Балкани, в інших — на Закавказзя, Персію (Іран), 

Месопотамію, Азію, положення по відношенню до 

Польщі і Росії. 

С. Рудницький здійснює аналіз політико-

географічного відношення до України безпосередніх 
і посередніх сусідів. Таким чином, вперше обгрун-

товано глобальне геополітичне бачення «української 

справи», прагнення українського народу до 

державної самостійності. Вільна, незалежна і 

демократична Україна — це не лише внутрішня 

справа українського народу, але й істотна умова 

світового миру і безпеки народів, прогресу людської 

цивілізації. 

Політико-гeографічні дослідження повинні 

брати до уваги особливості географічного 

положення України на межі Європи й Азії. Україна 
мусить міцно триматися чорноморського узбережжя. 

Звідси, з північного Причорномор'я, розходяться 

зручні торговельні шляхи на Балкани, Кавказ і 

Закавказзя, Передню Азію, словом у Європу, Азію і 

Африку. Таке геополітичне положення створює 

сприятливі умови для України при умові, що вона 

залишатиметься міцною і незалежною. Географічне 

положення України висунуло її "на найдальший 

південний Схід Европи, в безпосереднє сусідство зі 

степами й пустинями. Для народу України 

центрально-азіатське сусідство було вирішальним: 

«П'є азійський кочовий світ цілі століття його живу 
кров». С. Рудницький зауважує, що будь-яка 

експансія з боку Росії, Польщі, Румунії чи якоїсь 

іншої держави приносить непоправну шкоду 

насамперед їхнім народам. Оцінюючи військово-

політичний аспект географічного положення 

України, С. Рудницький підкреслю непримиренність 

СРСР і капіталістичного світу, а Україна внаслідок 

свого географічного положення є тереном, на якому 

буде вирішуватися доля війни і, можливо, «цілого 

людства». 

Степан Рудницький підкреслював, що самос-
тійний народ, або нація, є частиною людства, що має 

лише їй притаманні неповторні „питомі прикмети“, 

які об'єднують «усі індивідуми» в одну своєрідну 

цілісність: а) расова належність (антропологічна 

відмінність); б) окрема мова (з літературою, наукою 

тощо); в) історичні традиції і змагання на 

культурній, економічній, політичній ниві; г) своє-

рідна культура і прагнення до її збагачення; 

д) суцільна національна територія як передумова і 

основа національної держави. 

Геополітичні погляди ученого. Поняття гео-

політики появилося вперше у 1916 р. у праці  
шведського ученого Р. Челлєна “Держава як форма 

існування”. Тоді цей термін був введений для 

позиціонування різного виду політик держави і їх 

вивчення окремими науковими дисциплінами: 
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кратополітикою, етнополітикою, економполітикою, 

соціополітикою та геополітикою. Остання поді-

лялась на топополітику, морфополітику (дослід-

ження територіального устрою та фізіополітику 

(вивчення значення і впливу на державу її 

природного потенціалу). У часи С. Рудницького 

тільки зароджувалося сучасне розуміння гео-

політики, як межової наукової дисципліни.  Тоді 

питання геополітики у більшості випадків вивчала 

політична географія у розумінні Ф. Ратцеля 
(1897 р.). До думок Степана Рудницького щодо 

побудови взаємовідносин між Україною і сусідніми 

державами, що викладені у книгах «Чому ми хочемо 

самостійної України?» (1914) та «Українська справа 

зі становища політичної географії» (1923) варто 

прислухатись і сучасним українцям. В цих працях 

вперше була всесторонньо розгорнута українська 

національно-державна ідея. В цих працях та 

декількох інших він поклав початки політико-

географічного напряму української географії та 

заклав основи політичної географії України. Голов-
ними рисами цього напрямку були: 1) процес 

формування та розвитку держави, як політико-

географічної одиниці залежить від фізико-, 

економіко- та політико-географічного положення її 

території (щодо України, то це передусім її 

положення на Чорному морі, проміжне розміщення 

між країнами Західної Європи, Росією та Близьким 

Сходом; 2) в основі формування держави повинен 

лежати етнічно-національний принцип з урахування 

культурних та політичних традицій народу-

державотворця (державні кордони України повинні 

визначатися етнічними межами Українців); 
3) умовами та факторами державотворення є, 

передусім, людський та природно-географічний 

потенціал території її формування (Україна 

повністю володіє цим потенціалом і належить в 

цьому відношенні до найбагатших країн світу); 

4) тип політичного устрою держави залежить від 

історико-географічних традицій народу державо-

творення і особливостей суспільного ладу, який 

існує в час її виникнення (виходячи з цього для 

України найбільше підходить парламентська 

демократична республіка); 5) територіально-адмі-
ністративний поділ держави значною мірою 

зумовлений наявністю історико-етнографічних 

провінцій, яку можуть лягти в основу її феде-

ративного устрою (Рудницький вважав, що для 

України федеративний устрій можливий, але не 

обов’язковий, якщо розвинене самоврядування на 

всіх рівнях ієрархії); 6) найдоцільніше з погляду 

суспільно-економічного устрою є держава з 

“соціальною економікою”, основу чого становлять 

різні форми власності. Свою концепцію політичної 

географії в цьому руслі української державності він 

дає в праці “Українська справа і великі держави 
світу”. 

Праця Степана Рудницького “Чому ми 

хочемо самостійної України?” містить також аналіз 

геополітичних факторів (розташування України 

щодо центрів політичної сили, шляхів сполучення; 

природні багатства). Автор розкриває і своє бачення 

політичного ладу України як демократичної респуб-

ліки із сильним центральним урядом і самоврядними 

громадами і землями (їх розміри не повинні 

перевищувати 10 тис. км²). Рудницький стверджував, 

що тільки незалежні держави можуть досягнути 

високого рівня суспільного розвитку, що руйнування 

імперій йде тільки на користь всім державам, в тому 

числі й колишнім метрополіям. Тільки цивілізовані 
демократичні відносини між державами можуть 

призвести до миру й безпеки народів, прогресу 

людської цивілізації. Тому вільна, незалежна і 

демократична Україна — це не лише внутрішня 

справа українського народу, а справа навколишніх 

держав, для яких, на думку Рудницького, “Україна 

буде найбільшою підпорою”. 

У 1923 році в праці «Українська справа зі 

становища політичної географії» Степан Руд-

ницький заявив, що одним з головних принципів 

побудови Держави є національний, а також виробив 
постулати для української справи: “Українська 

справа — це проблема великої національної держави 

в Європі”.  Другий постулат — “простір краю та 

його природа — це одна з основ держави. Іншу 

основу становить ця частина людства, яка формує 

державу в соціологічному значенні. Як ці елементи 

зростають в один бік — більш чи менш одноцільну 

державу і є головним питанням  політичної 

географії”. 

 Степан Рудницький вперше обґрунтував 

глобальне геополітичне бачення України. Окрім 

положення відносно інших держав (особливо Росії). 
С.Рудницький зачіпає ще дві важливі 

геополітичні проблеми: проблему кордонів та 

фізико-географічних чинників. Він вважав, що 

“національна біологія та біологічна політика мають 

йти, якщо не перед економічною політикою, то 

бодай в парі”. А територію та расу (народ, націю – 

ред.) вважав основами державності. Автор дає 

коротку характеристику політичної географії у 

тогочасному світі, визначає її місце серед антропо-

географічних наук і предмет дослідження: “Як два 

елементи — територія і населення — зростаються в 
один, більше чи менше одноцільний організм — 

Державу — це і є головним питанням усієї полі-

тичної географії” [7]. 

В праці «Українська справа зі становища 

політичної географії» Степан Рудницький писав: 

“Не з’ясовуючи собі ось хоч би величини України й 

її народу, не тільки наші сірі інтелігенти, а й наші 

визначні політичні діячі, зводять українську справу 

до спільного знаменника зі справами "інших малих 

народів". Як це шкодить ідеології українства, не 

треба довго доказувати. В практичному напрямкові 

недостача географічного знання має просто фатальні 
наслідки. Згадати хоч би те, що в останніх часах 

наші політичні діячі не те, що шафували межовими 

українськими землями направо й наліво, але по 

ігнорації своїй навіть не підносили домагань на 
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величезні простори українських земель. Ніхто з них 

не вмів не те що використати, але навіть і піднести 

цієї безлічі політично-географічних, економічно-

географічних, учбово-географічних та інших аргу-

ментів, які промовляють за українською держав-

ністю на Південному Сході Європи” [7]. 

Як вчений і патріот, Степан Рудницький, на 

відміну від більшості своїх попередників і 

сучасників, котрі стояли на автономістичних пози-

ціях, розглядаючи "українську справу", виходив із 
безумовної необхідності отримання Україною 

державної самостійності. Для обґрунтування цього 

він вибудовує спеціальну систему доказів, 

спираючись, передусім на висновки політич-

ної географії. 

У моноґрафії “Українська справа зі становища 

політичної географії” Cтепан Рудницький аналізує 

геополітику сусідніх з Україною країн, а також 

Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та 

США, по відношенню до України. Вчений-географ 

показує історичне тяжіння українського народу до 
чорноморського та балтійського регіонів і висновує, 

що в його інтересах відродити цей стан. Зокрема, 

працюючи над геополітичними проблемами перед, 

під час і після Першої Світової війни (починаючи з 

праці «Україна з погляду політичної ґеоґрафії» 

1914 року), С. Рудницький зазначав, що у полі-

тичному відношенні слід скористатися природним 

побоюванням створених тоді нових держав — 

Фінляндії, Чехо-Словаччини та Угорщини, експансії 

з боку російського імперіалізму — "бєлоґо" й 

"красноґо". Таке побоювання повинно зближувати 

зазначені країни з Україною і в кінцевому підсумку 
навіть привести до формування „балтійсько-

понтійської“ унії у складі Фінляндії, Естонії, Латвії, 

Литви, Білорусі та України. Ядром унії мала б стати 

Україна як найбільша серед названих держав. Така 

унія сприяла б виживанню цих держав, стала би 

бар’єром проти експансії російського імперіалізму у 

Середню і Західну Європу. 

На основі аналізу політико-географічного 

розвитку та політичного життя Європи і світу 

Степан Рудницький приходить до висновку, що 

„тільки національним  державам  належить  
будучина“. “Національна територія — це головна 

 основа нації”, — таке кредо вченого. Модерна сві-

това політика повинна підпирати творення виключно 

національних держав. Цього вчить досвід останніх 

століть“ [7]. 

Ще більше відомостей про українські етнічні 

землі подає Степан Рудницький у книзі “Огляд 

національної території України” (1923, Берлін). 

Географічне положення України, на його думку, є 

“найважливішим природописним елементом у 

політичному житті України від найдавніших часів”. 

Усі українські землі він поділяє на три групи: 
„центральні, пограничні та українські кольоніїї в 

Євразії“. Рудницький проводить скрупульозний 

аналіз груп земель для обґрунтування етнічної 

території Українців, в якому робить висновок, що на 

мінімальному (основному) просторі України, який 

становить 905 тисяч км² проживає 51,2 мільйони 

осіб, 36,6 мільйонів з них — Українці. 

Степан Рудницький одним з перших чітко 

визначив межу між Європою і Азією. Для того, щоб 

показати розташування України в Європі, вчений 

проводить межу між Європою і Азією, відому нам 

всім: по східному схилу Уральських гір, річці Урал, 

Кумо-Маницькій западині, Азовському, Чорному і 

Середземному морях. Саме цю межу взято за основу 
в усьому Світі. Загально визнаним (та обґрунто-

ваним з геологічного погляду в контексті панівної 

теорії тектоніки плит) південним кордоном Європи з 

Азією вважається Кумо-Маницька западина. 

Насправді ж, українські етнічні терени Кубань і 

Підкавказзя знаходились в Азії.  

Учений  визначає, що положення України в 

Південно-Східній Європі, на перетині шляхів з 

північної Європи до Причорномор’я і Передньої 

Азії, мало значний вплив на її історичний розвиток 

та формування території. Вчений подає детальну 
характеристику історико-географічного процесу 

формування українських земель, ваємозв’язків 

України з сусідніми державами. Він доводить, що 

створення Української національної Держави в 

етнографічних межах створить позитивний вплив на 

політико-географічне становище всіх європейських 

держав, дасть їм велику економічну користь, 

внаслідок розвитку транзитної торгівлі та шляхів.  

Розглядаючи кордони України, її місце серед 

європейських держав, Степан Рудницький наго-

лошує на їх високі комунікаційні функції. Сусідство 

з багатьма державами, рівнинна поверхня, легка 
прохідність кордонів сприятиме розвитку 

зовнішньоторговельних відносин на українських 

теренах. Водночас ці ж риси були й негативними з 

точки зору оборонної функції. Вчений відзначає, що 

жодна з держав, які панували на території України, 

не піклувалися про її визволення, а тільки про 

розширення своїх меж. Він із сумом зауважує, що 

уряди молодої Української Держави нехтують 

природним та етнографічним поглядом при 

визначенні як зовнішніх, так і внутрішніх кордонів 

України. 
На жаль, до вченого, який обґрунтовував 

основи геополітики ще на початку Великої Війни, 

політикани не дослухались. 

Степан Рудницький є не тільки видатним 

теоретиком “чорноморсько-балтійського геополі-

тичного вектора”, а й геополітики — і не тільки 

української, а й загальноєвропейської ваги загалом. 

Багато з думок, висловлених ним у першій четверті 

ХХ століття, є актуальними й сьогодні. Саме тому їх 

вивчення має викликати не лише історико-

пізнавальний інтерес, а й допомогти нинішнім 

політикам не повторювати старих помилок, 
вибираючи сьогодні  орієнтири  та  союзників нашої 

держави. 

Короткі висновки. Написані ще на початку 

ХХ століття праці Степана Рудницького з полі-
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тичної, військової географії загалом та геополітики й 

досі є актуальними у справі українського державо-

творення, формуванні національної ідентичності 

українського народу, усвідомленні його ролі у 

загальноєвропейському демократичному процесі. 

Теоретичні положення С. Рудницького щодо 

формування української держави такі:  

1) корінною проблемою європейського 

розвитку після Першої світової війни є створення, 

формування та укріплення Української Самостійної 
Соборної Держави;  

2) ця держава, як й інші держави, повинні 

формуватися, розвиватися і функціонувати як 

національні, тобто в основі кожної мусить 

знаходитись корінна нація (в Україні – українська);  

3) головними складниками держави необхідно 

вважати її територію і населення (в останньому 

випадку ― це певна нація ― німці у Німеччині, 

поляки ― у Польщі, українці ― в Україні і т.д.);  

4) державна територія країни повинна 

збігатись з її національною (етнографічною в 

термінології С. Рудницького) територією;  

5) побудова держави за ідеологічними (як це 
було в СССР) та “національно-клаптиковими” 

принципами (як це було в імперіях ― Російській чи 

Австро-Угорській) є антиприродною. 
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ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ІДЕЇ У ПРАЦЯХ І ЛИСТУВАННІ 

АКАДЕМІКА СТЕПАНА РУДНИЦЬКОГО 

 

Здійснено змістовий аналіз наукової спадщини та офіційного і приватного листування 
академіка Степана Рудницького на предмет економіко-географічних ідей, гіпотез, концепцій, 

описів, характеристик тощо. Встановлено, що економіко-географічний слід наскрізно присутній у 

науковій творчості ученого: бере початок з праці «Начерк ґеоґрафічної термінольоґії» (1908) і 

розкривається в «Україна — наш рідний край» (1921) й «Основи землезнання України. Друга книга. 
Антропоґегоґрафія України» (1926) та листах ученого до колег і наукових інституцій. 

Виокремлено головні напрямки економіко-географічної думки ученого. Підкреслено необхідність 

дослідження та популяризації наукових економіко-географічних ідей С. Рудницького на сучасному 
етапі розвитку географічної науки України. 

Ключові слова: економіко-географічні ідеї, наукова спадщина, академік Степан Рудницький, 

сучасний етап розвитку географії. 

Lubov Kotyk. Economic-Geographical Ideas in Academician Stepan Rudnytsky’s Works and 

Correspondence. The research is based on the content analysis of the scientific heritage as well as the 
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official and private correspondence of the academician Stepan Rudnyts’kyi studying his economic-

geographical ideas, hypotheses, concepts, descriptions, characteristics, etc. It has been established that 

the economic-geographic trace is present throughout his scientific work. It starts with "The Sketch of the 
Geographic Terminology" (1908) and is developed in "Ukraine is Our Homeland" (1921) and "The 

Fundamentals of Earth Science of Ukraine. Book Two. The Anthropogeography of Ukraine "(1926), as 

well as the scholar’s letters to colleagues and academic institutions.  
The main directions of the scholar’s economical-geographic thought are identified: the place of 

economic-geographical knowledge in the system of earth science, in particular among the disciplines of 

anthropogeography; economic-geographical terminology; analysis of the influence of natural, historical 
and political-geographic factors on the formation of the economic complex of Ukraine in general and its 

regions, namely the urban-economic characteristics of the main cities of Ukraine; definition of the 

specialization of the economy of Ukraine; economic-geographic descriptions of separate regions of 

Ukraine; Ukraine's place in the world market of goods and services; the role of economic and 
geographical knowledge in the educational sphere; the scholars’ role in the development of the economic 

geography of Ukraine.  

The study emphasizes the need to research and popularize S. Rudnytsky’s economic-geographical 
ideas at the modern stage of development of the Geography Science of Ukraine. 

Key words: economic-geographical ideas, scientific heritage, academician Stepan Rudnyts’kyi, 

modern stage of development of the Geography Science. 
 

Постановка проблеми дослідження. На 
сучасному етапі розвитку географічної науки 

України дослідження напрацювань її фундаторів є 

на часі. Такі дослідження забезпечують як 

хронологічну цілісність розвитку науки, так і 

формування нового погляду на наукові здобутки 

попередників, їхні інноваційні ідей, які не були гідно 

оцінені й підтримані та популяризовані науковою 

спільнотою. Одним із учених-географів України, 

наукові доробки якого неоціненно вагомі, але ще 

мало відомі для широкого загалу наукової спільноти, 

є фундатор новітньої української географічної науки 

— академік Степан Рудницький (1877—1937).  
Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок 

у дослідження і популяризацію наукової спадщини 

акад. С. Рудницького здійснив проф. О. Шаблій, 

який обґрунтував його незаперечну роль у 

становленні модерної української географії [15] і 

виокремив головні напрямки наукових досліджень 

ученого [1, 14, 15]. Акад. М. Мушинка [5] і 

проф. П. Штойко [6] упорядкували і системати-

зували приватну й офіційну кореспонденцію 

ученого. Окремі аспекти наукової спадщини 

С. Рудницького розкрили у наукових розвідках 
учені-географи України: структурування геогра-

фічної науки і становлення її теорії й методології — 

О. Заставецька, І. Ковальчук, Л. Нємець, М. Пістун, 

І. Ровенчак, О. Шаблій, П. Штойко; українська 

географічна термінологія — В. Пащенко, О. Шаблій, 

М. Влах; географічна картографія — І. Ровенчак, 

Р. Сосса; геоморфологія — І. Ковальчук, Я. Кравчук, 

О. Томенюк; політична географія — О. Шаблій, 

М. Дністрянський, О. Вісьтак; соціальна географія 

— Л. Шевчук, М. Білецький, І. Ранця, І. Ванда, 

Л. Котик; географічне краєзнавство — О. Заста-
вецька, О. Шаблій, О. Вісьтак, І. Дітчук; країно-

знавство — О. Шаблій, І. Ровенчак, С. Кузик та ін. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 

дослідження наукової спадщини акад.  С. Руд-
ницького на предмет наявності економіко-геогра-

фічних ідей, гіпотез, концепцій, характеристик тощо 

пов’язана як з процесами реекономізації української 

географічної думки у 20-х роках ХХІ ст., так і з 

практичними викликами затяжної трансформації 

господарського комплексу держави (1991—2018). 

Змістовий аналіз наукових праць ученого [8—14] і 

його офіційного та приватного листування [5, 6] дав 

змогу виокремити головні напрямки економіко-

географічної думки ученого: місце економіко-

географічного знання у системі землезнавчої науки, 

зокрема серед дисциплін антропогеографії, 
економіко-географічна термінологія; вплив при-

родно-, історико- і політико-географічних факторів 

на формування господарської системи України 

загалом, чи окремих її регіонів, зокрема; 

урбаністично-економічні характеристики головних 

міст України; означення спеціалізації господарства 

України; економіко-географічні описи окремих 

регіонів України; місце України на світовому ринку 

товарів і послуг; роль економіко-географічного 

знання в освітньому просторі; роль учених у 

розвитку економічної географії України. 
Економіко-географічне знання С. Рудницький 

(1905) розглядав у складі анропогеографії, на рівні з 

географією людини, географією культури і 

політичною географією (рис. 1). Учений розподіляв 

його на чотири блоки: географія виробництва, 

географія промисловості, географія транспорту, 

географія торгівлі.  

Становлення економіко-географічної термі-

нології  акад. С. Рудницький вперше розкрив у праці 

“Начерк ґеоґрафічної термінольоґії” (1908) [8], де 

здійснив загальну систематизацію термінологічного 
апарату української географії. Економіко-гео-

графічна термінологія включена ученим у розділ 

“Біологічна географія” [8, с. 129-150] і є мало-
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представлена у поняттєво-термінологічній системі 

(усього 3—5 термінів на сторінку, яка вміщує 35-

40 термінів). З-поміж економіко-географічних 

термінів, які подає учений варто відзначити — 

рибальський нарід [8, с. 134], ловецький нарід, ско-

тарське плем’я, торговельний нарід [8, с. 137], 

кочовик [8, с. 142], плянтаційне хозяйство [8, 

с. 143]; товар, пошта, поштова дорога, поштовий 

оборот, обхідокрайний нарід [8, с. 144]; збираючий 

нарід, морське рибальство, годівля свиней, сви-
нарство [8, с. 145]; рельсова дорога, рельсовий шлях, 

морський шлях, вітрильний шлях, невільництво, 

спеціяльна, подрібна торговля [8, с. 146]; водяний 

шлях, водна дорога, сьвітова торговля, сьвітове 

хозяйство [8, с. 150]; форма, спосіб хозяйства, 

область хозяйства [8, с. 151] та ін. При укладанні 

української географічної термінології С. Рудницький 

опирається на поняттєво-термінологічний апарат 

німецької географії; сучасна українська географія 

звертається до англо-американської термінології, 

натомість як національна термінологія занепадає. Тому 
на часі є актуалізація досліджень спрямованих на 

розробку та укладання української наукової економіко-

географічної термінології. 

Вперше ідею економіко-географічної харак-

теристики України у контексті написання попу-

лярної географії України-Руси С. Рудницький 

висловлює у листі до М. Грушевського датованого 

28 жовтнем 1909 р.: “Перед вакаціями обговорювали 

ми пару разів мій намір написання популярної 

географії України-Руси. ... Ось короткий плян 

книжки: ... ІІ часть: Нарід. Український нарід. Єго 

становище серед иньших славянських народів. 
Антропольогічні, етнольогічні і язикові прикмети 

та поділ на племена. Огляд розвитку укр[аїнського] 

народа і його кольонізації. Чужі народи на 

українських землях та її межах. Економічна 

географія України, мінеральні і органічні багатства, 

ґаздівство, його ступені та відміни. Сельтиби і їх 

типи. Географія комунікацій. Топографічний огляд 

українських земель” [6, с. 55—56].  

У процесі роботи учений зацікавлюється 

антропогеографічною частиною опису України, 

приділяє йому значну частину свого часу і витрачає 
багато зусиль, особливо на пошук та опрацювання 

вихідної статистичної інформації з тематики 

географії населення й економічної географії, про що 

свідчить цитата з листа до М. Грушевського 1910 р.: 

“Чим далі йде час, тим більше я неспокійний за 

судьбу антропогеографічної части моєї географії, а 

то тим більше, що деякі єї уступи статистично 

дуже мені ся удали, єсьм певний, що так добре їх 

вже тепер не напишу” [6, с. 65] — це до статті 

“Очерки географии Украины” до збірки “Украин-

ский народ в его прошлом и настоящем” “Енцикло-

педії українознавства” под ред. Ф. Волкова, М. Гру-
шевского, М. Ковалевского (1916, с. 361—380). 

Проблеми відсутності місць праці у Галичині, 

працевлаштування не за фахом і вимушеної еміграції 

освіченого населення озвучені С. Рудницьким у 

листі до О. Барвінського датованим 1910 р. у 

контексті прохання з метою працевлаштування 

перспективного, молодого ученого В. Ґериновича: 

“... се чоловік здібний, що видрукував вже кілька 

брошурок про ріжні географічні теми, і є надія, що з 

него виробиться науковий робітник добрий. Отже, 

велика була б шкода, єсли б він, не діставши посади, 

яка йому ся належить, пішов до Америки, аби 

копати вуглє чи замітати улиці. Він і наміряє так 

зробити, бо ту в Галичині не має прямо з чого 
удержатись і голодує ...” [6, с. 43]. 

Низький рівень оплати праці учителів у 

сільській місцевості, необхідність займатися 

приватним сільським господарством, непрестиж-

ність педагогічної професії розкрита С. Рудницьким 

у листі до О. Барвінського датованим 19 лютого 

1910 р.: “... теперішній учитель з Ріжного Малого 

п[ан] Микитюк саме здає кваліфікацію і хотів би 

лишитися на стало в Ріжні, де вже загосподаривсь і 

завів пасіку. Чоловік він супокійний і учитель 

добрий, та й не має ніяких гріхів на сумліню. Притім 
посада не така сьвітла (одна з найгірших), щоби 

молодий учитель не міг єї дістати” [6, c. 44].  

У цих же листах учений описує вузьку 

господарську спеціалізацію окремих населених 

пунктів Галичини: “Деревляний промисл Яворова ...” 

[6, с. 46]; характеризує прояв центр-периферійних 

зв’язків і розвиток сфери послуг у центральних 

населених пунктах — містах: “П[ан] Рудакевич 

(управитель школи в Дзвинячі в Заліщиччині), маючи 

діти в шкільнім віці, хотів би дістатись десь до 

більшого міста. Тепер отворилась посада при школі 

на Наконечнім передмістю в Яворові” [6, с. 46].  
Роль України у світовій торгівлі й сфері 

комунікацій розкрита С. Рудницьким у праці 

“Українське питання і великі держави світу”, яка 

видана у Берліні (1920) німецькою мовою. Її 

дев’ятий розділ має назву “Українське питання з 

погляду економічної й комунікаційної географії 

(відносини України до великих шляхів світової 

торгівлі й лучби)”; також вона містить карту 

“Політична і економічна експансія великих держав у 

Південній Азії”. Написання розвідки німецькою 

мовою С. Рудницький пояснює у листі до Директорії 
Української Народної Республіки датованому 

22 лютим 1920 р.: “Міністерство закордонних справ 

замовило у вересні 1919 [року] у мене цю книжку. ... 

Ця книжка написана по-німецьки, щоби тим легше 

найшовся перекладач на англійську мову. ... оферую 

Високій Директорії видання моєї книжки на 

німецькій, англійській і українській мові. Українське 

видання опрацюю самостійно від инших і розділю на 

дві книжки: 1) Огляд суцільної національної тери-

торії і національної статистики України, 2) Полі-

тична географія України” [6, с. 182]. У 1923 р. 

українською мовою вийшов скорочений варіант його 
праці під назвою “Українська справа зі становища 

політичної географії” [13] обґрунтував у десятому 

додатковому розділі якої учений і розкрив еко-

номічний принцип державобудівництва [14, с. 33]. 
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У праці “Україна — наш рідний край” (1921) 

С. Рудницький детально характеризує, починаючи 

від первинного сектора економіки через вторинний і 

третинний, розвиток головних галузей господарства 

України (рибальство, лісове господарство, хлібо-

робство, садівництво, бджільництво, шовківництво, 

скотарство, промисловість (“домашній і фабричний 

промисл”), торгівля, транспорт (“лучба”)), їхню 

товарну продукцію, територіальні відміни розвитку 

на початок 20-х років ХХ ст. [12, c. 88—113].  
Учений вказує на надмірність і нераціо-

нальність використання природних ресурсів 

(фауністичних, ґрунтових, лісових) у господарській 

діяльності, що зумовлює виснаження їхнього 

потенціалу та спричинює занепад колись провідних 

галузей господарства: “... на Україні нищено й 

нищать донині рибу виловлюванням молодого 

нарибку, розстрілюванням та витроюванням риби і 

т. д., а ніхто не подбає як слід, щоб українські води 

наново зарибити й виплекану рибу шанувати” [12, 

с. 80]; “Ні сам українській народ, ні пануючі над ним 
чужинці не порозуміли дотепер величезного значіння 

лісів для країни. Цілі століття нищено ліси 

безоглядно, випалювано їх на поташ, смолу, вугля, 

вирубувано на чертежі під ріллю. ... Україна вже 

тепер тужить від безлісся. І що раз гірше терпіти 

буде, коли на Україні не заведеться лісове 

господарство на німецьку чи французьку моду” [12, 

с. 80—81].  

С. Рудницький даючи оцінку господарству 

України початку ХХ ст., означає хліборобство 

історично усталеною провідною галуззю спеціа-

лізації країни: “Коли рибальство, ловецтво й 
лісництво займають тільки дуже малу пайку 

українського народу, то хліборобство є споконвіку 

найважніше діло для Українця. ... з кожної сотні 

Українців не менш як 86 людей є хлібороби” [12, 

с. 81], але вказує на її екстенсивний розвиток через 

відсутність ефективних механізмів земле-

користування і низьку освіченість та аграрну й 

економічну культуру українських селян: “... коли б 

українське мужицтво вміло так ходити коло землі, 

як німецьке або французьке, то навіть при такім 

малоземеллю, як тепер є, український мужик жив би 
у великім гаразді” [12, с. 83]. Актуальні судження 

ученого і в ХХІ ст., коли несформованість 

громадянського суспільства у сільській місцевості 

разом із високим рівнем корупції гальмує 

узаконення ринку сільськогосподарських земель, 

розвиток фермерського руху, спричинює хвилі 

заробітчанських міграцій тощо: “Треба рідну землю 

до останньої грудочки використати як слід — 

инакше біда, злидні, а там і гайда за море” [12, 

с. 83].  

Академік відзначає здатність українського 

народу до швидкого технологічного поступу і 
чуйність та відкритість до впровадження техно-

логічних і технічних інноваційних змін, позитивно 

відгукується про початки кооперативного руху у 

сільській місцевості: “... уліпшене, новітнє знаряддя 

досить скоро шириться по Україні: добрі залізні 

плуги, борони, навіть сіялки, жниварки й молотільні. 

Оттаке, правда, найлегше перейняти, одначе з того 

видно, що українське мужицтво таке не є 

заскарузле й колиб лише мало вищу просвіту, то 

скоро привчилося б так ходити коло землі, як 

ходять у поступовій західній Европі” [12, с. 84]. 

Критично учений ставиться до розвитку 

промисловості в Україні, тому що основні фонди та 

керівні посади перебувають у руках не українців, а 
українці працюють за мізерну заробітну плату і не 

отримують від розвитку промисловості ні 

матеріальних ні соціальних переваг: “Увесь майже 

фабричний промисел був у руках чужинців: 

Москалів, Жидів, Французів, Анґлійців, Бельґійців і 

т. и. Вони збирали бариші, а Українці були лише 

фабричними робітниками, що брали злиденну плату 

за поденну роботу” [12, с. 94]. Ця тенденція 

простежується і у ХХІ ст., коли більшість промис-

лових підприємств не перебуває у приватній або 

акціонерній власності проукраїнського підприєм-
ницького сегменту, коли на ринок України 

приходять іноземні інвестори (з офшорних зон), які 

налагоджують виробництво за принципом 

давальницької сировини і не розглядають ринок 

України як ринок кінцевого споживання товарів і 

послуг, а українського працівника трактують як 

дешеву некваліфіковану силу для праці тощо. 

С. Рудницький передбачив проблеми з якими 

стикнувся господарський комплекс України у 90-их 

роках ХХ ст., основи яких закладені у ранньо-

совєтській період господарювання (розірвання 

зв’язків між підприємствами): “... російське прави-
тельство добре дбало, щоби головний осередок 

промислу лишився в корінній Московщині, щоби вони 

збирали самі бариші з України” [12, с. 94]; наголосив 

на обмеженні можливостей промислового розвитку 

України через відсутність паливно-енергетичних 

ресурсів: “Правда, нема вигляду, щоб Україна стала 

колись такою промисловою країною, як Німеччина 

чи Анґлія. На таке за мало в нас топлива (вугля, 

нафти і т. и.)” [12, с. 95]; спрогнозував виникнення 

екологічних проблем у містах через промисловий 

розвиток: “Фабрики, великі задимлені міста, це 
просто знаряддя для повільного вбивання люду” [12, 

с. 95] і запропонував їхнє розв’язання шляхом 

децентралізації розміщення промислових під-

приємств на території України: “Це дуже добре, що 

в нас не буде багато фабрик. Розмістимо їх по 

місточках і селах, аби робітник кожний жив у 

власній хаті й плекав своє здоровля на гарному 

повітрі й потрохи при хліборобстві та 

городництві” [12, с. 95—96]. 

При аналізі розвитку торгівлі на території 

України, С. Рудницький звернув увагу на 

становлення ярмаркової торгівлі і низьке залучення 
представників української нації у торговельну 

діяльність: “Український народ перестав займатися 

торговлею — вона нині вся в руках чужинців, 

головно Москалів, Жидів, Вірмен і Греків” [12, с. 96], 
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повільне входження України у світову торгівлю: 

“Великі торговельні шляхи світа починають знову 

поволі завертати на Україну” [12, c. 96], 

переважання зерна (“збіже”), кам’яного вугілля 

(“вугля”), цукру, солі, продукції металургійної 

промисловості (“заліза”) у товарній структурі 

експорту держави і продукції машинобудування 

(“машини”), текстильної промисловості (“полотно”, 

“сукно”) у товарній структурі імпорту держави. 

Учений визначає стан транспортної інфра-
структури одним із стримуючих чинник розвитку 

торгівлі і промисловості на території України: 

“Звичайні возові дороги по всій Україні дуже лихі” 

[12, с. 98]; вказує на нерівномірність густоти 

покриття залізничним сполученням австрійської та 

російської частин України і важливість розвитку 

річкового транспорту на Дніпрі: “Найважніший 

водяний шлях України це Дніпро” [12, с. 98] та 

портового господарства на узбережжі Чорного моря. 

С. Рудницький наголошує на розбудові 

національної держави, суспільній активності 
населення, високій продуктивності праці, самоосвіті 

у продовж усього життя з метою швидкого 

подолання в Україні соціально-економічної кризи 

20-х років ХХ ст.: “Україна велика й багата, треба 

лише, засукавши рукави, братися до невсипущої 

праці” [12, с. 99]. 

У праці “Основи землезнання України” (1926) 

учений аналізує вплив природно-географічних 

передумов на розвиток українського соціуму і його 

господарства: “… одноманітність рельєфу з одного 

боку спрощувала комунікації, але з іншого – 

уніфіковувала український соціум і господарство” [9, 
с. 88]. Вплив чорноземних ґрунтів і клімату на 

менталітет і спосіб життя українського народу 

розкриті С. Рудницьким у праці “Українська справа 

зі становища політичної ґеоґрафії” (1923) [13, с. 67, 

97]. 

Акад. С. Рудницький у листах (1926) до 

рідних (сестри — Софії Дністрянської (“дорога 

Зосю”), її чоловіка — Станіслава Дністрянського 

(“дорогий Дзібулко”)) наводить короткі, але влучні 

урбаністично-економічні характеристики головних 

міст України (Київ, Харків), описує особливості 
їхньої забудови, просторового планування, розвитку 

транспортної сфери, житлово-комунального 

господарства. Особливу увагу учений звертає на 

значні площі парків і садів у міському просторі, до 

планувальної концепції яких провідні урбаністи та 

економіко-географи заново повертаються на 

прикінці ХХ — початку ХХІ ст. у формі концепції 

“зеленого міста” (англ. green city): “Харків місто 

велике простором, та великомісткий характер має 

тільки центр. Усе решта — це віллі в городах. Є 

електр[ичний] трамвай, світло, водопроводи і т.д. 

Велика біда тільки з мешканнями” [6, с. 74]; “Харків 
подобається мені далеко більше, як Москва. Тип 

міста більше європейський, але дуже багато зелені. 

Доми стоять звичайно в садах. Уяви собі 

передвоєнний Львів, тільки 3—4 разів обширніший й 

два рази людніший, з великим рухом на вулицях. 

Бруки такі самі, як у Львові, тротуари дещо гірші, з 

виїмком прінціпальних вулиць, асфальтованих. Є 

електричні трамваї (9 ліній), автобуси, авто-

дорожки, коляски і “ваньки”, яких тут усі багато 

вживають, бо народ ходити не любить. Порядок у 

місті несподіваний, склепи дуже великі і дуже 

багато осмотрені — не тільки харчами, але й 

мануфактурою” [6, с. 76]; “Київ це просто чудове 

місто. З виїмком Дженови (Генуї — Л. К.) й 
Неаполю, не знаю чи буде в Європі таке гарне 

місто. При тім вигляді деяких частин міста, 

пр[иміром] Крещатик, Володимірська etc., цілком 

європейських з величавими будівлями, склепами і 

т. д. Инші знов части міста просто тонуть у зелені 

розкішних садів і парків. Всякі культурні установи є 

(з виїмком W. C., себто уличних виходків), 

електрика, трамваї, автобуси, досконала вода ...” 

[6, с. 80].  

Учений відзначає високий рівень розвитку 

інфраструктури ресторанного господарства м. Києва 
та відмінності цінової політики Харкова і Києва: 

“... кави всюди можна напитись, харч добрий і на 

1/3 дешевший, як у Харкові” [6, с. 80]; звертає увагу 

на проведення дозвілля населенням м. Харкова у 

зимовий час, а відповідно початки розвитку 

інфраструктури рекреації й туризму: “В нас тепер 

чудова зима — сніг, мороз, сонце, небо як 

ультрамарін, молодіж їздить по вулицях на 

лещатах і лижвах, старші “катаються” на 

“ваньках” (однокінних санях), співи, гармошка і т.д. 

і т. д.” [6, с. 85]; дає оцінку діяльності і мотивам 

людей, що є при керівництві науки у совєтській 
Україні, вказуючи на огріхи їхньої діяльності, що 

виступають стримувачами розвитку науки, а 

відповідно науково-технічного прогресу, соціально-

економічного розвитку (3 грудня 1926 р.). Актуальні 

його слова і зараз: “Від наших “патріотів” нема 

чого ждати, втопили б у ложці води. .... Ніякої надії 

не можна мати на людей, що тільки про особисті 

справи думають і все особисто понимають” [6, 

с. 80]. 
Учений обґрунтовував незадовільний соці-

ально-економічний розвиток суспільства, 
периферійне становище держави на світовому ринку 
товарів і послуг, відсутність інноваційний ідей 
розвитку господарства, втрати у світовій війні 
низькою географічною культурою української 
інтелігенції складовий елемент якої географічні 
знання і географічна освіта. У зверненні до 
Укрголовнауки щодо створення Українського 
географічного інституту (Харків, 27 жовтня 1926 р.) 
С. Рудницький так аргументує важливість відкриття 
цієї інституції: “... негативний наслідок дореволю-
ційного недооцінювання географії в Сх[ідній] Европі 
— це незвичайно мала сума географічного знання 
серед народніх мас, зосібна ж серед інтелігенції. 
Недостача катедр географії по високих школах чи 
пак обсаджування катедр нефаховими силами 
спричинювали недостачу фахово освічених учителів 
географії в середніх і інших школах. .... Їх 
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абсольвенти не виносили зі шкіл сливе ніякого 
географічного знання, з великою шкодою так для 
себе, як для цілого суспільства. ... не було кому 
розбудити розуміння для теоретичного і 
практичного значіння географії, не було ким 
обсаджувати катедр і блудне колесо оберталося 
дальше і дальше.  ... Не маючи географічного знання, 
ціла суспільність мала дуже вузький кругозір, сливе, 
не сягала очима поза межі імперії вище культурні 
західні землі, дуже сутужно піддавалася кличам 
поступу, що їх голосили апостоли нового ладу” [6, 
с. 212].  

Відсутність географічного, у т.ч. економіко-
географічного знання, на думку С. Рудницького, 
гальмувало проведення адміністративно-терито-
ріальної реформи, раціональне використання 
наявних природних багатств, розвиток провідних 
сфер промисловості, сфери послуг, зокрема 
мандрівництва і туризму: “Великі недостачі в 
адміністративному поділі, проведенні шляхів, 
використанні природних багацтв і т. д. і т. д. Вони 
теж найбільше плили з недостачі географічного 
знання й лихого поставлення географії. Цілковитий 
нерозвиток краєзнавства, мандрівництва, 
туристики, благородніших пород спорту і д. д., які 
так розвиті в краях, де географія стоїть високо. За 
цим нерозвитком ішло миршавіння фізичне й умове 
зосібна в міського населення Сх[ідної] Европи й инші 
лихі наслідки” [6, с. 213].  

Актуальні думки ученого й у ХХІ ст., коли на 
території України без залучення фахових економіко-
географів провадиться широкомасштабна реформа 
адміністративно-територіального устрою; декла-
рується, без ґрунтовного знання наявної просторової 
соціально-економічної ситуації, історико-геогра-
фічних передумов розвитку території, створення 
інноваційно-інвестиційних галузевих і терито-
ріальних кластерів, територій пріоритетного 
розвитку, габів тощо; затверджується перспективний 
план соціально-економічного розвитку держави без 
детального дослідження переваг і викликів 
економіко-географічного, геоекономічного, гео-
політичного, геостратегічного положення України у 
Європі та світі. 

На думку С. Рудницького, Перша світова 
війна показала важливість знання географії у цілому, 
і економічної географії, зокрема: “Досвіди, набуті 
під час світової війни й у найближчих роках по війні, 
спричинили в усіх повнокультурних народах і 
державах величезний рух у напрямі: 1) якнай-
сильнішого підособлювання розвивання географічної 
науки в дослідному напрямі; 2) якнайінтенсивнішого 
плекання географії в школах усіх типів і ступенів; 
3) закладання якнайбільше географічних інститутів, 
часописів, товариств, картографічних закладів і 
т. д. і т. д.” [6, с. 213]. В умовах війни України з 
Росією (з 2014 р.) на часі є ідея ученого про 
посилення важливості й актуальності вивчення 
географії у середній школі, як запоруки формування 
знання про власну національну територію та її 
багатство, про народ, що проживає на цій території, 
про сформовану господарсько-культурну мозаїч-
ність, практичне втілення якої знайшло 

підтвердження у сучасному розвиткові глобальних 
держав світу — США, Великої Британії, Франції та 
ін.: “Во всіх середніх школах географія є одним з 
найважливіших предметів, повстають плани, щоби 
докола географії угрупувати всю середньошкільну 
науку, так як колись її груповано коло релігії, 
філософії, філології ... Подібні прояви бачимо і в 
Франції, Злучених Державах, Швейцарії, Італії, 
Австрії, Англії і т. д.” [6, с. 213]. 

Стримування розвитку географії, особливо 
економічної географії, учений пояснює (1926) 
небажанням правлячої еліти поширювати й 
популяризувати знання про природно-ресурсний, 
працересурсний, економічний потенціал території, з 
метою мінімізації конкуренції і гарантування 
власного збагачення: “Краще, прецінь, небагатьом 
знати географічні умови загальні чи локальні, на 
яких опирається господарське життя світу чи 
даної країни, як щоб знали це широкі народні маси. 
При небагатьох “знаючих” конкуренція й багатіння 
лекші; коли ж “знаючих” є багато — тяжчі” [6, 
с. 214]. Актуальна думка ученого й через сто років, 
коли в Україні (2018) сформована олігархічно-
кланова система господарювання, держава займає 
найнижчі місця у світових індексах економічної 
свободи (162 місце, 2016 р.), сприйняття корупції 
(79 місце 2015 р.), глобальної конкурентоспромож-
ності (79 місце 2015 р.), верховенства закону 
(146 місце 2014 р.), а розвиток географічної науки й 
освіти в занепаді. Особливо гостро ця проблема 
постає у руслі проголошення “Національної 
концепції неоіндустріального розвитку” (2016) з 
домінуванням комплексного промислового відрод-
ження держави (реіндустріалізація) [Промисловість 
України – 2016: стан та перспективи розвитку. 
Науково-аналітична доповідь. К., 2017]. 

З метою поширення економіко-географічного 
знання у планах видань майбутнього Українського 
географічного інституту (1926) С. Рудницький 
зазначає підготовку першої антропогеографічної 
карти України, де містилася б інформація про 
промисловість, торгівлю, транспорт, особливості 
розвитку сільського господарства: “Перше видання 
антропогеографічної карти України для школи й 
Бюра, ... з етнографічним колорітом, політичними 
границями держав, округів, повітів (евант[уально] 
районів) з усіма залізницями й поштовими шляхами 
теж з картонами: густоти населення, 
хліборобської і скотарської продукції, мінеральних 
багацтв, промислу фабричного й дрібного, торгівлі й 
комунікації” [6, с. 217]. Карту учений уклав, але її 
видання зупинено 1932 р.: “Видання великої 
оглядової карти УСРР затримав т[овариш] Ландо2

33, 

                                                   
2 Ландо Ісак Ілліч (1904—2005) — народився в 

Одесі у сім’ї службовця. Закінчив Одеський інститут 
народного господарства (1926) і вступив до його 
аспірантури при кафедрі економічної географії та 
світового господарства. У 1929 р. І. Ландо захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Економічна географія 
Туреччини». Упродовж 1929—1933 рр. працював 
науковим співробітником і заступником директора 
Українського науково-дослідного інституту географії та 
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неслушно забракувавши її економічні картони, хоч 
вони були споруджені чітко на підставі радянських 
офіціальних карт і матеріалів. Карта могла вийти й 
без картонів, і так вона дуже велика. Та й цього 
чомусь не сталося” [6, с. 192]. 

С. Рудницький високо цінував фахових 
економіко-географів, наприклад Г. Величка, але 
боляче сприймав засилля в економічній географії 
некваліфікованих учених, які популяризують у науці 
карґо-культ (англ. cargo cult), науковий кіч, 
здійснюють руйнівний (термінаторний) менеджмент 
(англ. termination management), націлений на 
дезорганізацію науки, руйнування наукового 
співтовариства, придушення творчих ідей та задумів 
(“вбивство ідей”), формування навколо себе 
своєрідного інтелектуального вакууму тощо. Учений 
наголошував, що така діяльність призводить до 
витіснення з науки, з наукових інституцій фахових, 
творчих особистостей і загрожує цілковитим 
занепадом географічної науки: “Таке недоцільне 
пов’язання природничих і соціально-економічних 
дисциплін в одній науково-дослідній установі довело 
до “засилля” економічної географії, засилля, яке 
грозить швидшим чи пізнішим усуненням з 
інституту усіх дійсних географів-природників. 
Проти Нестора української географії проф[есора] 
Величка, що написав першу географію України та 
склав першу мапу України, поведено систематичну 
кампанію, яка наконечно цілком його зламала” [6, 
с. 191—192]. 

Становлення антропогеографічних і економіко-
географічних наукових досліджень у структурі 
Українського Географічного Інституту С. Рудниць-
кий пов’язував з В. Огоновським. Про це свідчить 
переписка між ученими (1926—1927); очікування 
С. Рудницького на приїзд В. Огонов-ського в Харків: 
“Сердечно Вам гратулюю, бо знаю п. Н. П. як 
повновартну особу, в якій дійсно найдете 
товаришку життя. Не тішуся тому, що це 
наступило якраз тепер і знов на дальше відсуває 
Ваш приїзд” [6, с. 151]; відсутність допомоги зі 
сторони наукової спільноти: “Недостача надійних 
помічників страшно утруднює мої тутешні заходи. 
Український геогр[афічний] інститут це не сливка, 
а велика річ. Одна пара ніг і одна хавка небагато 
тут зробить” [6, с. 151]; відсутність у Харкові 
кваліфікованих учених-географів: “... тут геогра-
фічного доросту цілком нема. Нема й ніякого 
заінтересовання до цеї науки серед молодіжи. Треба 
орати цілком запущену цілину, а чоловік сам один, як 
палець” [6, с. 151]. 

Сам С. Рудницький відзначав складність 

                                                                                 
картографії (м. Харків). В 1936 р. переїхав до Москви 

(старший науковий співробітник Інституту географії 
Академії наук СРСР). У 1946—1949 рр. — професор і 
завідувач кафедри географії Мордовського педагогічного 
інституту. З 1949 р. працював у м. Пенза (Росія), де 
очолював кафедру географії педагогічного вузу. Був 
одним із тих, хто сприяв усуненню С. Рудницького з 
посади директора Інституту і трактуванню ученого як 
ворога народу. 

розвитку антропо-, економіко-географічного 
напрямків у структурі Українського Географічного 
Інституту (м. Харків). У листі до В. Огоновського 
датованого 1926 р. він розкриває цю проблему: 
“... мені вдалося добути згоди на плекання географії 
в майбутнім інституті тільки тому, що я обмежив 
її на математично-природничий напрям, у першій 
мірі на картографію й физіогеографію. Для 
плекання антропогеографії, економ[ічної] географії 
etc. тут мусіли б бути засновані окремі інститути 
на цілком инших основах” [6, с. 149]. У листі 
датованому 20 грудня 1926 р. С. Рудницький 
пояснив акцентування на розвитку природничої 
географії в Українському Географічному Інституті: 
“Тільки через природничу географію йде шлях до 
правдивої антропогеографії” [6, с. 152], а уже у 
листі від 01 лютого 1927 р. закликав В. Огонов-
ського до освоєння проблем етнології і закладання 
основ новітньої економічної географії: “Зверніть 
увагу на новітню етнологію. Тут конче треба нам 
буде спільними силами збудувати першу систему 
української етнології. Сподіватися цього від 
тутешніх етнологів ніяк не можна. Думаю й Вас до 
цього запрягти, як також до збудування новітньої 
економічної географії на маркс[истському] ста-
новищі3

34” [6, с. 155]. 
Учений самокритичний в оцінці себе як 

економіко-географа: “Я виразно заявив, що ні 
антропогеографії, ні економічної географії, ні 
опертого на них країнознавства вести не можу, бо 
не є в цих галузях спеціалістом” [6, с. 224], але 
фахово вимогливий, щодо змісту потенційно 
необхідних наукових праць із царини економічної 
географії: “Я не є і в моєму віці вже й не можу 
стати спеціалістом соціально-економічних наук. Та 
принайменше елементарно, думаю, орієнтуюся у 
справах радянського соціалістичного будівництва й 
оборони країни. З цього погляду вважаю діяльність 
сектора економічної географії в інституті цілком 
незадовільною. Тут треба не вишівських прийомів 
роботи, не пережовування переважно публіцис-
тичного матеріалу, не писання компілятивних 
підручників і по суті популярних розвідок, а 
ґрунтовної науково-дослідної праці, яка давала б 
матеріал для експертизи й прогнози для 
соціалістичного будівництва в першу чергу УСРР. 
Дотепер ні один, хоч би найменший, район УСРР 
економгеографічно не досліджений і не (слідно 
заходів), щоби економгеографічний сектор бажав 
взятися до такої роботи. Секторові негайно 
потрібний приплив економгеографів ...” [6, с. 192].  

С. Рудницький звертає увагу на відсутність 
картографічної продукції економіко-географічного 
спрямування. Зокрема, за підсумками діяльності 
картографічного сектора Інституту географії та 
картографії (1932) укладено 33 карти, жодна з яких 

                                                   
3 Офіційне і приватне листування акад. С. Руд-

ницького було під пильним контролем совєтського 
режиму. Тому у листах, особливо тих, що адресувалися за 
межі СРСР, учений був вимушений “прославляти” 
ідеологію марксизму та “здобутки” совєтської системи. 
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не є економіко-географічною (22 карти природничо-
географічні (“Фізична карта півкуль Землі”, “Текто-
нічно-морфологічна карта УСРР”, “Гідрографічна 
карта УСРР” та ін.); 11 — політико-географічні (“Полі-
тична карта Північної Америки” та ін.)) [6, с. 192]. 

Будучи арештованим і фізично виснаженим 
хворобами, даючи покази напівосвіченим совєтським 
чекістам (1933), С. Рудницький зберігав моральну 
стійкість, наукову фаховість в оцінці власної наукової, 
освітньої, громадської діяльності, непохитність 
об’єктивної оцінки економіко-географічних явищ і 
процесів (індустріалізація, колективізація, реформу-
вання сфери освіти тощо): “Українська ж справа має 
позитиви й негативи. Позитивне є: ... масова ліквідація 
неписьменності, утворення цілої маси шкіл ріжних 
ступенів і життєве залікування ран війни й революцій 
на економічному полі, індустріалізації (Дніпрельстан і 
і[нше]), урбанізація українського населення, піднесення 
сільського господарства і т[ак] д[алі]. Негативне є: 
... ліквідація неписьменності прово-диться переважно 
формально й бюрократично, дає грамотних дуже 
мало, а переважно тільки напівграмотних, що швидко 
все, чого навчились, забувають; шкільництво неуста-
лене, постійно ганяється за чимсь новим, небувалим, 
щораз міняє систему й у результаті не дає ніякого 
систематичного знання, а творить небезпечний тип 

півінтелігентних всезнайків; індустріалізація ведеться 
далекосяжними планами й не бере на увагу потреб 
часу й території. Тому часто буває гострий 
недостаток ріжних промислових виробів; піднесення 
сільського господарства тепер виливається в творенні 
колгоспів. Українське селянство, навіть бідніше, має 
сильні індивідуалістичні й власницькі інстинкти. Є 
небезпека, що насильне проводження колективізації 
зруйнує сільське господарство України” [6, с. 234].  

Висновки. Економіко-географічна наукова 
спадщина акад. С. Рудницького малодосліджена і 
популяризована. Вона охоплює практично усіх галузі 
та аспекти економічної географії — від розробки 
економіко-географічних поняттєво-термінологічних 
систем і означення місця економічної географії у 
структурі географічної науки до економіко-геогра-
фічних описів районів України, укладання 
комплексних карт економічного розвитку держави й 
організації економіко-географічної науки, освіти, 
просвіти в Україні. Становлення сучасної географічної 
науки і виклики економічного розвитку держави 
надають нове звучання економіко-географічним ідеям 
фундатора української модерної географії, акад. 
С. Рудницького, вивчення і популяризація яких 
посилює національну безпеку держави, її економічну 
цілісність і територіальну стійкість. 
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УДК 910.1:911.375]:001–051(477) «19»                                                        Ігор Стебельський 

РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОГРАФІЧНІ СТУДІЇ  

ПРОФЕСОРА МИРОНА КОРДУБИ 
 

Стаття є частиною розлогого дослідження канадського географа українського походження 
професора Ігора Стебельського – учня Володимира Кубійовича. М. Кордуба відомий передовсім як 
учений-історик. Працюючи гімназійним учителем (м. Чернівці, 1902–1919, м. Холм, 1940–1941), він 
викладав також географію, використовував географічний метод при написанні статей і книжок з 
історії окремих українських земель і регіонів. Особливо продуктивною була історико-географічна 
тематика у 1918–1921 рр., коли утворилася Західно-Українська Народна республіка (ЗУНР). 
Регіональний підхід добре виражений у працях М. Кордуби, в яких він характеризував населення, 
народні промисли, сільське господарство і промисловість України загалом. У даній публікації 
проаналізовано лише ті твори автора, де він відзначає історико-географічні особливості регіонів і 
земель України як національної території. Учений працює у межах історико-географічної 
парадигми і школи акад. М. Грушевського, учнем якого він був. Хоч у Європі тоді вже увійшла у 
дію геолого-географічна парадигма. У наведеній нижче статті її автор (І. Стебельський) 
характеризує зміст декількох праць М. Кордуби, зокрема: «Північно-західна Україна» (1917) і 
«Буковина» (1919). В усіх працях М. Кордуба виступає з позицій україноцентризму і соборності 
нашої держави. 

Ключові слова: М. Кордуба, С. Рудницький, Галичина, Буковина, Півнінчо-Західна Україна, 
територія, національні відносини. 

Ihor Stebels’kyi. Professor Myron Korduba’s regional geographical studies. This article is part 
of the flamboyant study of the Canadian geographer with Ukrainian origin, Professor Ihor Stebels’kyi – 
Volodymyr Kubiyovych’s student. M. Korduba is known primarily as a scientist-historian. While working 
as a gymnasium teacher (Chernivtsi, 1902−1919, Kholm, 1940−1941), he also taught geography, used 
the geographic method when writing articles and books on the history of Ukrainian lands and regions. 
Particularly productive was the historical and geographical researches in 1918−1921, when the Western 
Ukrainian People's Republic (ZUNR) was formed. The regional approach is well expressed in the works 
of M. Korduba, in which he characterized the population, folk crafts, agriculture and industry of Ukraine. 
This publication analyzes only those works of the author, where he notes the historical and geographical 
features of the regions and lands of Ukraine as a national territory. The scientist works within the limits of 
the historical-geographical paradigm and the school of acad. M. Hrushevskiy, whose pupil he was. 
Though in Europe the geological-geographical paradigm was already in operation, the promoter of which 
in Ukrainian geography was S. Rudnyts’kiy. It is no coincidence that the last criticized the manuscript of 
the book «Geography of Ukraine» by Dr. Hrygoriy Velychko, which was written from a branch-historical 
point of view. The same critically S. Rudnyts’kyi spoke about M. Korduba’s geographical atlases. In the 
following article, its author (I. Stebels’kiy) characterizes the content of several works by M. Korduba, in 
particular: «North-west Ukraine» (1917) and «Bukovyna» (1919). In all the works M. Korduba acts from 
the standpoint of Ukraine-centrism and the unity of our state. 

Key words: M. Korduba, S. Rudnyts’kiy, Halychyna, Bukovyna, North-Western Ukraine, territory, 
national relations. 
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Визначний український історик, учень школи 
Михайла Грушевського, професор Мирон Кордуба 
був водночас і визначним географом. Він 
досліджував окремі історико-географічні регіони та 
українські етнічні землі – Галичину, Буковину, 
Закарпаття, Волинь, Північно-західну Україну та ін. 
Як учитель гімназій (Чернівці, Холм, Львів), 
М. Кордуба викладав географію у середньошкільних 
закладах, поєднуючи її з історією і картографією. 
Тут розглянемо лише дві регіональних розвідки 
ученого, які стосуються Буковини і Північно-
західної України. 

 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА УКРАЇНА 

Це ‒ обширна регіональна праця у формі 
книжки 1. Вона появилася під час Першої світової 
війни та визвольних змагань і її спрямування було 
виховно-довідковим.  

При кінці книжки подана карта західної 
України. На ній виразно зазначена етнографічна 
межа українського народу, яка представляє західну 
та північну границю Західної України. На карті є 
тоді існуючі державні та адміністративні границі та 
відповідні назви українських країв ‒ від Підляшшя і 
Полісся на півночі, крізь Холмщину і Волинь, 
Галичину і Поділля ‒ до Угорської Русі і Буковини на 
півдні. Східна та південна границя Західної України не 
визначена. Її територія зливається з рештою України.    

У цій книжці предмет представлений за 
загальноприйнятим порядком довідника. Книжка 
має сім розділів і закінчується висновками. Розділи 
такі: 1. Географічний огляд; 2. Історична минув-шина; 
3. Національні відносини; 4. Освіта; 5. Рільництво й 
годівля домашніх звірят; 6. Промисл; 7. Торгівля. 

Географічний огляд представлений за кон-
цепціями Степана Рудницького.2 Кордуба починає 
від географічного поняття, що Україна належить до 
східної Европи і творить там окрему географічну 
провінцію. Українська географічна провінція різко 
відрізняється від інших східноевропейських, які він 
називає. З другого боку, він зазначає внутрішні 
відмінності поодиноких частин України, особливо 
між південно-східною і північно-західною смугою. 
До Північно-західної України він зачисляє такі 
ґубернії: Холмську і Волинську, південну частину 
Гродненської і південно-західну частину Минської; і 
такі тектонічно-морфологічні одиниці: Розточчя, 
Волинську височину, Підляшшя й Полісся. Він 
застерігає читача, що теперішні політичні й 
адміністративні границі проведені зовсім довільно, 
без огляду на природні й історичні чинники. 

Далі він представляє огляд поодиноких 
частин Північно-західної України. Це: 1. Розточчя, 
або Львівсько-Люблинський хребет; 2. Волинська 
височина; 3. Підляшшя – рівнина; 4. Полісся – баг-
ниста котловина. 

                                                   
1 Кордуба М. Північно-західна Україна. – Відень, 1917. 

– 89 с. 
2 До цього розділу він подає таку літературу: 

С. Рудницький. Ґеоґрафія України; також у німецькій 
перерібці п. з. «Ukraina, Land und Volk». Penck, «Die 
Ukraina». S. Rudnytzkyj. Zur polit. Geographie der Ukraine.  

Відносно питання, до яких областей північно-
західна українська географічна група природними 
умовами найбільше підходить, Кордуба пропонує 
Галичину. Для цього він подає відповідні арґументи 
тогочасного географічного думання Альрехта Пенка 
відносно природно-топографічних характеристик 
для ієрархічних схем регіоналізації. 

Розділ «Історична минувшина» – це взірцеве 
класичне представлення історичної географії 
регіону. Мирон Кордуба починає твердженням, що 
Північно-західна Україна становить цілісність; що в 
історичному минулому вона займала окреме 
становище серед українських земель. Він  
представляє райони з географічною точністю, а їх 
жителів, інституції та владу з тонким відчуттям 
процесів, котрі в певний час спричиняли кількісні і 
якісні зміни. 

Починає він розповідь з Несторового огляду 
розселення племен. Тут він подає правдоподібну 
етнографічну приналежність Дреговичів, та відому 
приналежність Дулібів, та їм сусідніх Деревлян. Далі 
він веде дискурс про князівства та церковно-
адміністративні формації, які появлялися і мінялися, 
формуючи від ІХ до ХІ ст. одне політичне тіло. 
Відтак він представляє конкуренцію сусідів за 
українські землі та роль церков під впливом Польщі 
та Росії для асиміляції українців у Північно-східній 
Україні. 

Його розділ «Національні відносини» 
складається з двох тем. У першій він обґрунтовано 
викладає про польсько-українську границю в 
давнину та її поширення за княжих часів 
колонізацією у напрямі до Висли. Відносно границі з 
білорусами він подає історичні підстави для 
пояснення поділу Дреговичів на Українців Берестя й 
Пинська та решту Полісся, яке зосталось при Литві 
та збілорусилось. У другій темі він аналізує 
демографічні дані за повітами: густота людности та 
склад населення за віровизнанням та мовною 
(національною) приналежністю. Відносно Холмської 
губернії, яка не існувала під час перепису 1897 р., 
він використовує спеціальний перепис 1909 р., 
порівнює дані повітів з обох переписів, та подає 
втрату українців за 12 років. Він пояснює ці зміни 
натиском Російської влади на греко-католиків щоб 
вони стали православними, але вони вибрали 
латинізацію. Нарешті він представляє опрацьовані 
дані які доводять, що Українці, наперекір чужим 
твердженням, становлять більшість і в північно-
західній (підросійській) Україні і в галицькій Україні.  

Розділ «Освіта» теж побудований на 
історично-географічному принципі. Починає він від 
розвитку освіти за княжих часів, вказуючи на 
осередки управління, торгівлі та церковних установ, 
на творчі шедеври, які були там написані. Далі він 
звертає увагу на втрату самостійної державності як 
чинник у занепаді освіти в Україні від ХІV до XVI 
століть. Він згадує українських вельмож та братств, 
які були причетні до виникнення осередків віднов-
лення освіти (найголовніші з них Остріг та Львів), і 
вважає, що проголошення унії призвело до 
інтелектуального зусилля на фронті полеміки, котра 
приглушила розвиток світської науки.  
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Рис. 1. Картосхема Північно-західної України 
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Він відмітив, що розвиток шкільництва за 

Козаччини був короткотривалий. Відновлений 

осередок українського культурного життя у Києві 

був анексований Росією у 1667 році і підупав 

русифікації. За той час, польське правління приклало 

зусилля до проекту «zniszczenie Rusi», та робило все 

можливе щоб знищити українське шкільництво. 

Таким чином, Кордуба пояснив занепад шкільництва 

на українських землях аж до початку ХХ ст. 

Тогочасний стан шкільництва у Північно-

західній Україні Кордуба проаналізував за даними 

по губерніях. Перше він оглянув наявність 

поодиноких вищих шкіл, а тоді стан середніх шкіл у 

Північно-західній Україні та в Галичині. Для аналізу 

нижчих шкіл, він обчислив скільки простору чи 

населення припадало на одну школу, скільки шкіл 

однокласних і скільки кількакласних. Він також брав 

під увагу навчальну мову по школах. Накінець, він 

проаналізував стан грамотности мужчин і жінок у 

чотирьох районах Північно-західної України, 

пояснив їх відмінності та описав сумний стан 

шкільництва до Першої світової війни. 

У розділі «Рільництво й годівля домашніх 

звірят» є екскурс у географію сільського 

господарства Північно-західної України. На підставі 

статистичних даних того часу він розсудливо 

представляє стан сільського господарства регіону. 

Починає він від обчислення зайнятости населення у 

хліборобстві. Далі він представляє та пояснює 

відмінності у землекористанню. Тоді він аналізує 

питання, кому належить та земля і як вона розділена 

поміж різними посідачами. Він також старається 

представити національну приналежність власників 

приватних земель, і подає цифри земель польської 

власності. Нарешті він аналізує удільні землі, які 

попали селянам після звільнення з кріпацтва. Тут він 

обчислює скільки землі припадає на господарство, а 

далі, які пропорції становлять катеґорії господарств 

за їх величиною земельної площі: середні (більше 

ніж 11 га), малі (від 3.3 до 11 га), та дрібні (менші 

ніж 3.3 га). Тут він приходить до висновку, що 

Холмщина має найбільшу частку дрібних 

господарств у Північно-західній Україні (близько 

10 %), але не таку велику, як у Галичині (42.6%).  

Далі він дає огляд рослинної продукції на 

території Північно-західної України і до якої міри 

їхня продукція задовільняє потреби місцевого 

населення. Через брак даних він не може порівняти 

якості та продуктивності за катеґоріями господарств. 

Він представляє загальні порайонні дані про посівні 

площі, збори та урожайність жита, пшениці, ячменю, 

вівса, гречки, проса, гороху і сочевиці, як також 

картоплі, льону, конопель, цукрових буряків та 

тютюну. Високі врожаї на Холмщині він пояснює 

більш інтенсивними способами господарства, а на 

південній Волині чорноземами. Найслабші успіхи 

він спостерігає на Підляшші й на Поліссю. Назагал, 

він відмічає, що урожаї Північно-західної України 

не зле витримують з Галичиною, але уступають 

Німеччині та Норвеґії. Відносно задоволення потреб 

харчування, він представляє продукцію збіжжя на 

душу населення по губерніях і доводить, що навіть 

при відсталій трипільній системі обробки поля ще є 

лишок на експорт, хоч не в Поліссю і Підляшші.  

Про відгодівлю домашніх звірят М. Кордуба 

відзначає їх другорядну роль у сільському 

господарстві. Їх головне завдання, пише він, є у 

постачанні робочої сили та гною для рослин. Він 

звертає увагу на завелику пропорцію коней до 

рогатої худоби та особливо свиней як ознаку 

відсталого господарства. Він відзначає, що в 

Галичині та Австрії є два рази більше свиней на 1000 

душ населення ніж у Північно-західній Україні, але 

пояснює ці менші кількості на неохоче звітування 

господарств державним статистикам Росії.    

Розділ «Промисл» ‒ це є статистично-описова 

географія промислів у Північно-західній Україні. 

Починає він від природних ресурсів та брак таких, 

які привабили б розвиток великої промисловості. 

Цитуючи дані перепису населення за 1897 р., він 

звертає увагу на низьке затруднення населення у 

промисловості порівняльно до Польщі, але дещо 

вище ніж у Галичині. Відтак він описує дрібний 

промисл.  

На Північно-західній Україні, пише він, 

найширше розповсюджені вироби з дерева. 

Ремісники виробляють товари не на вивіз на більші 

ринки, але на замовлення місцевого населення.  Він 

характеризує, де розповсюджені різні промисли, так 

як стельмашний промисл, боднарство, токарство, 

теслярство, столярство, та вироби інших предметів з 

дерева чи з лика. Далі він описує місцеву роль 

ковальства та слюсарства та локалізацію гончарства 

до присутності ресурсів відповідної глини. Відносно 

переробки звіриних продуктів, він згадує відомі 

центри кожем’яцтва та розповсюдження шевців по 

всіх селах, хоч їх ремесло найменше поплатне. 

Переробка волокна, пише він, має за підставу управа 

льону й волокна та годівля овець. Тут він описує 

широко розповсюджене домашнє ткацтво, яким 

займаються жінки у вільний час, для домашніх 

потреб. Виріб на продаж витісняє фабрична 

продукція, яка тут обмежена до кількох малих 

підприємств поруч з виробом шнурів і линв. Виріб 

сукна з вовни овець він описує і локалізує цю 

продукцію. Кравецтво зосередження по містечках і 

більших селах, а тим займаються здебільша Жиди 

(Євреї. – Ред.). 

Відносно фабричного промислу, на підставі 

офіційних даних, Кордуба висуває важливі факти 

характеристики економічної периферії. 1) Між усіма 

смугами европейської Росії, Північно-західна 

Україна включно з рештою Полісся займає останнє 

місце. 2) Фабричний промисл звернений майже 

виключно на перерібку місцевої сировини. Таким 

чином, рішучу перевагу має тут переробка продукції 
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лісоводства й хліборобства. 

Для подрібного огляду фабричного промислу 

Кордуба представляє таблиці з даними про 

підприємства та вартість їх продукції за рік. Дані, 

згруповані за тим, що підприємства продукують, та 

подані по поодиноких уїздах, представляють 

просторово-регіональну характеристику промислів. 

Кордуба вміло порівнює поодинокі регіони та їх 

внутрішні відмінності у Підляшші, Поліссю, 

Холмщині та історичній Волині. Назагал, 

виробництво відбувається у дрібних промислових 

підприємствах.  

Кордуба порівнює слабий стан фабричного 

промислу Північно-західної України з іншими 

частинами України. Наприклад, у Катеринославській 

губернії, де скупчена важка промисловість, вартість 

промислової продукції на душу населення становить 

21 раз більше. У Галичині, де рівень розвитку 

промисловості подібний, навіть при більш 

сприятливих умовах наявности сировини для 

гірництва, перевозових засобів, та надвишки робочої 

сили, він пояснює конкуренцію чесько-моравсько-

сілезького й долішньо-австрійського фабричного 

промислу, нездарною промислово-торговельною 

політикою австрійських властей та недостачею 

місцевих капіталів. 

Розділ «Торгівля» представляє синтез геогра-

фії транспорту та географії торгівлі. Починає він 

описом транспортної мережі Північно-західної 

України: водних і залізничних шляхів та їх головних 

вузлів. Відтак, при використанні поуїздних даних, 

він приступає до просторового аналізу торгівлі. 

Представляє сім груп предметів торгівлі: 1) рослинні 

продукти сільського господарства, 2) тваринницькі 

продукти, 3) лісові матеріали та вироби з дерева,      

4) мінеральні продукти та вироби з металу,                 

5) мануфактурні та ґалантерійні товари, 6) напитки 

та мінеральні води, 7) різні предмети домашньо-

господарського ужитку. Для кожної групи подано 

кількість підприємств, річний оборот у тисячах 

рублів, та обчислено склад обороту торгівлі кожного 

уїзду.  

На цій підставі та подрібніших даних Кордуба 

представляє детальну картину торгівлі у Підляшші, 

Західному Поліссі, Холмщині та Волині. Інтен-

сивність торгівлі він подає у формі річного 

торговельного обороту на душу населення. Таким 

чином, на перший план виступають головні центри 

торгівлі, які одночасно служать як транспортні 

вузли. Для кожного регіону він описує загальні 

тенденції торгівлі: куди і які предмети вивозять і 

звідки і які предмети ввозять.  

Накінець, Кордуба подає загальну харак-

теристику слабого розвитку торгівлі Північно-

західної України. Він демонструє, що торгівля 

самого міста Харкова перевищувала в той час 

торгівлю цілої Північно-західної України. Він це 

пояснює браком великих міст, більших осередків 

торгівлі і промислу, навіть браком адміністративних 

центрів у Північно-західній Україні. Тоді він подає 

огляд існуючих міст, їх роль в торгівлі і порівнює 

стан з Галичиною, де на першому і домінуючому 

місці стоїть місто Львів. Але, так як у Північно-

західній Україні, у Галичині домінує вивіз сировини 

і ввіз фабричних виробів та скупчення торгівлі в 

руках Євреїв, хоч в останні роки є змаг серед 

Українців Галичини розвивати свої торговельні 

спілки. 

На закінчення своєї праці Кордуба нагадує 

про зусилля Поляків доказувати всякими способами 

про належність цих земель до Польщі. Він 

підкреслює важливість потреби представити вірні 

факти. Тоді він подає свої висновки про Північно-

західну Україну.  

1. Північно-західна Україна складається з 

чотирьох географічних областей; творить геогра-

фічну групу, найближче споріднену зі східною 

Галичиною і зв’язану з нею у географічну одиницю 

вищого порядку; становить частину української 

географічно-морфологічної провінції, яка різко 

відрізняється від польської і інших східно-евро-

пейських. 

2. За княжих часів Холмщина, Підляшшя, 

Полісся і Волинь стояли в тіснім зв’язку зі східною 

Галичиною. 

3. По упадку політичної самостійності, 

Північно-західна Україна та східна Галичина 

залишались у тісних відносинах між собою і з 

іншими українськими землями. 

4. Тісні культурні взаємини зв’язували 

Підляшшя, Холмщину, Полісся і Волинь зі східною 

Галичиною та з іншими українськими землями 

протягом цілої литовсько-польської доби; вони 

проявилися особливо у просвітній діяльності 

поодиноких українських вельмож і церковних 

братств; їх в’язала спільна православна віра, 

боротьба з церковною унією, і почуття спільної 

національності. 

5. Український нарід, хоч пригноблений 

гнітом і ворожою політикою на полі освіти, 

визначився культурністю та змаганням до просвіти і 

на свої скупі засоби організував своє національне 

шкільництво. 

6. Економічно Холмщина, Підляшшя, 

Полісся і Волинь виказують велику схожість зі 

східною Галичиною і далі зі всіма українськими 

землями своїм домінуючим чисто аграрним 

характером. Незважаючи на відсталі системи 

сільського господарства, продукція перевищує 

потреби місцевого населення та уможливлює вивіз 

зерна. Великий фабричний промисл не міг 

розвинутись через конкуренцію польського чи для 

східної Галичини західноавстрійського промислу та 

тарифної політики. Таким чином, Україна обмежена 

до постачання сировини на західні ринки та 

спровадженням з відти фабричних виробів. 
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Регіональні праці Кордуби підкреслювали 

тісну приналежність даного району до України. Це 

поняття цілістности України також проникало його 

педагогічно-географічну працю у формі ним 

укладеного дидактичного інструмента для школярів 

– географічного атласа. 

 

БУКОВИНА 
 

Мирон Кордуба вчителював у Чернівцях від 

1902 до 1919 року. Він пильно стежив за суспільно-

політичними подіями в Буковині та писав про них 

коментарі. Він писав історичні довідки про 

Буковину (1904−1916, 1923, 1935)3 та про українське 

населення на Буковині (1913)4.  

Його студія в обороні Буковини як 

української території появилася під час румунської 

окупації (1919) у формі малого розділу на неповних 

п’ять сторінок у окремій брошурі за редакцією 

О. Ґоздави чеською мовою.5 Тут звернемо увагу на 

його головні аргументи. 

Кордуба починає від назви краю – Буковина. 

Назва доказує, пише він, що земля не румунська. 

Вона походить від української назви дерева бука, яка 

була уживана ще у 14-му століттю відносно 

лістистого погір’я між Прутом і Серетом. У 1775 р. 

ця назва була прийнята на всю коронну землю, яка 

була анексована Австрійськими Габсбурґами від 

Османської Імперії. 

Далі Кордуба представляє історію краю, яка 

близько пов’язана з подіями українського народу. 

Перше він представляє плем’я Тиверців, яке 

поселилося між Карпатами і Дністром на територіях 

Буковини, Бесарабії та Молдавії. При кінці 9-го 

століття воно увійшло в князівство Київської Русі, а 

опісля в Галицьку Русь. Після монгольского 

                                                   
3 «Коротка історія Буковини». Ілюстрований 

буковинський православний календар на р. зв. 1905, 44-47. 
«Найдавніші оселі на Буковині», Буковина, ч. 45-46, 17-го 
квітня, 1905. Ілюстрована історія Буковини, Чернівці, 
1906, ч.4,, 87 с. «Дещо з бувальщини міста Чернівців», 
Буковина, ч. 6, 1909. «З кривавих днів. (Образець з історії 
Буковини)», Буковинський православний календар на зв. 
1910 р., Чернівці, с. 180-191.     «З кривавих днів» [ч. 2]. 
«Товариш», народний ілюстрований календар на зв. р. 

1911, Чернівці, с. 159-168. «Яким чином Буковина 
перейшла до австрійської держави?» Читальня, 1912, ч. 5, 
19-28 с. «Ми і волохи», Буковинський православний 
календар на зв. р. 1917, Відень, 1916, с. 123-142. 
«Переворот на Буковині. (З особистих споминів)», 
Літературно-Науковий Вістник, Львів, 1924, Т. 81, ч. 10,    
с. 135-141; ч. 11, с. 229-239; ч. 12, с. 321-333. «Буковина – 
до 1848» Українська Загальна Енциклопедія, 1935,  Т. 3,    

с. 671-674; [Буковина] «1914-1918» Українська Загальна 
Енциклопедія, 1935, Т. 3, с. 679-680.  
4 Українці на Буковині. − Діло,1913. − Ч. 31.  
5 Dr. Korduba. Bukovina v nástinu historickém a 
etnografickém. − Poznajme Ukrajinu. Sbirka informačnich a 
časovych pojednáni o ukrajinské otázce. − Česke serie. − 
Kyjiv−Praha: Nakladem Ukrajinského vydavantlského 
družstva «Čas», 1919. − Čislo 6−7, 7−11 s. 

вторгнення Галицька Русь розпалась на автономні 

частини. В той же час примандрували румуни і в 

Сереті заложили Молдавське князівство. З часом 

воно поширилось на північ включаючи українцями 

заселену Шипинську землю (відтак Буковину).  

Після історичного опису Кордуба подає 

статистичні дані за переписом населення Буковини 

1910 р. Із всього населення, яке тоді налічувало 

794,929 осіб, Українці становили 305,101 (38.4%), 

Румуни − 273,234 (24.3%), Євреї − 102,919 (13.0%), 

Німці − 65,932 (8.3%), а Поляки − 36,210 (4.5%). 

Одначе, ці цифри не вказують на великі відмінності 

по округах Буковини. Із 12 окруів, тільки два були 

румунськими: Gurahumora (69.7%) і Suczawa 

(70.1%). Чотири були майже чисто українськими: 

Заставна (92.7%), Кіцмань (87.4%), Вашківці 

(82.0%), та Вижниця (77.1%). Інші були змішані, з 

більшістю Румунів. Місто Чернівці відмічалось 

найбільшою часткою Євреїв. Українці були там на 

другому місці, Поляки на третьому а Румуни аж на 

четвертому. З огляду на такий склад населення, 

пише Кордуба, Чернівці мають належати Українцям 

а не Румунам. 

Як бачимо, М. Кордуба особливу увагу 

звертав на обґрунтування української приналежності 

окраїнних земель – Підляшшя, Холмщина, Волині, 

Галичини, Закарпаття і Буковина. У той час на 

початку ХХ ст. це була вимога суспільно-

політичного розвитку української спільноти, яка 

змагалася до створення своєї незалежності, 

суверенної і соборної держави. 
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УДК 910.1:912(=161.2:477) (091)                                      Олег Шаблій, Олександра Вісьтак 
 

ГЕОГРАФІЧНІ АТЛАСИ МИРОНА КОРДУБИ 
 

Мирон Кордуба – визначний український історик школи Михайла Грушевського. В гімназіях 
Чернівців, Холма і Львова він поряд з історією викладав географію. З дидактичних міркувань 
М. Кордуба використовував шкільні карти й атласи, які його не задовольняли, поскільки були 
видані тодішніми займанцями українських земель (німецько-, румунсько- і польськомовними). Тому 
на початку десятих–двадцятих років ХХ ст. він уклав україномовні атласи (1912 р., 1914 р., 
1922 р.). Перші дві публікації були здійснені у Коломиї, остання – у Лейпціґу. Атласи зустріли 
доброзичливу критику української географічної громадськості (Т. Ставничий, С. Рудницький). 
М. Кордуба частково врахував у третьому виданні (1922 р.) зауваження критиків. «Географічний 
атлас» (1912 р.)містив 35 карт і картосхем. Усі карти атласу поділено на три групи: фізичні (їх 
більшість), політичні та етнічні (в т. ч. карта релігій). Звертає на себе увагу також «Карта 
народів» (Галичини і Буковини) і «Карта народів» (Австро-Угорщини у 1912 р. і 1914 р.; чи 
Наддунайщини і Швейцарії – у 1922 р.). Україна представлена  у всіх атласах на фізичних картах 
Європи з нанесенням на її території фізико-географічних одиниць: Карпати, Кримські гори (Яйла), 
Донецький кряж та ін. Карта є значним джерелом географічної інформації з розселення, 
політико-адміністративного поділу, рельєфу, гідрографії тощо. Атласи М. Кордуби – великий 
внесок у методику викладання географії у середньошкільних закладах, в україномовну 
картографічну справу. 

Ключові слова: М. Кордуба, атлас, географічна карта, Галичина, Україна. 
Olexandra Vis’tak, Oleh Shabliy. Geographical atlases of Myron Korduba. Myron Korduba is 

a prominent Ukrainian historian of the Mykhaylo Hrushevskiy’s school. In the secondary schools of 
Chernivtsi, Kholm and Lviv, he taught geography and history. From didactic considerations, M. Korduba 
used the school maps and atlases that did not satisfy him, as they were issued by the occupants of the 
Ukrainian lands (German, Romanian, and Polish). Therefore, in the early twenties of the twentieth 
century. he concluded the Ukrainian-language atlases (1912, 1914, 1922). The first two publications were 
made in Kolomiya, the last one in Leipzig. The Atlases met the benevolent critique of the Ukrainian 
geographic community (T. Stavnychyi, S. Rudnyts’kyi). M. Korduba partly took the comments of critics in 
the third edition (1922). The Geographic Atlas (1912) contained 35 maps . All cards of atlas are divided 
into three groups: physical (their majority), political and ethnic (including a map of religions). The map of 
nations (Halychyna and Bukovyna) and the Map of Nations (Austro-Hungarian in 1912 and 1914, or 
Naddunayshchyna and Switzerland in 1922) are also appealing to them. Ukraine is represented in all 
atlases on physical maps of Europe, with the application of physical and geographical units on its 
territory: the Carpathians, the Crimean mountains (Yayla), Donetsk ridge and others. The map is a 
significant informative source of geographical information of resettlement, political and administrative 
division, relief, hydrography, etc. M. Korduba’s atlases − a great contribution to the methodology of 
teaching geography in secondary schools, to the Ukrainian language cartographing affair. 

Key words: M. Korduba, atlas, geographic map, Halychyna, Ukraine. 
 

Десяті-двадцяті роки XX ст. характеризу-
вались активною боротьбою українства за побудову 
своєї національної держави. У цій боротьбі визначну 
роль зіграли вчені історики та географи. Серед них 
слід назвати першою чергою імена Михайла 
Грушевського, Степана Рудницького, Мирона 
Кордуби, Володимира Ґериновича, Степана 
Томашівського та ін. Розуміючи функцію науки у 
державотворчому процесі, С. Рудницький писав: 
“будуємо нашу нову наукову культуру на 
історичній, філологічно-літературній і етнографічній 
підставі, даймо ж їй реальний географічний підклад, 
бо сором тому народові, що не знає своєї неньки – 
рідної землі”. І далі: “ідеалом українців є вільна 
Україна в їі етнографічних межах”, а “…справа меж 
суцільної української території, це справа не тільки 
політично, але й науково важлива” (1923 р.). 

Суттєвим аспектом в науковому обґрун-
туванні необхідності розбудови української держави 
в етнічних межах української нації була 
картографічна діяльність – підготовка та видання 
карт і атласів різних сюжетів та масштабів. Зокрема, 
це стосується карт і атласів України, а також 
картографічних творів українською мовою.  

Відомо, що першу етнічну карту України 
українською мовою виготовив і видав у 1896 р.        
д-р Григорій Величко під назвою “Народописна 
карта українсько-руського народу”. У 1907 р. 
вийшла перша українська карта східної і західної 
півкуль (масштаб 1:3 000 000), автором якої був 
С. Pyдницький. Виконана за усіма вимогами 
тогочасної географічної та картографічної науки 
вона являла собою свого роду прорив в українській 
картографічній справі. Але її роль ширша – 
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культурологічна: цим було зайвий раз доказано 
самостійність і самодостатність україномовної 
видавничої картографічної діяльності; карта стала 
важливою основою вивчення географії у народній 
школі та у гімназіях. 

В цьому руслі особливе місце належить 
Мирону Кордубі – визначному історикові, солідному 
географові і картографові. Вперше у 1912 р. у 
Коломиї ним видано “Географічний атлас”, який 
містив 35 карт і картосхем, в т. ч. 24 головних і 11 
побічних (карт-врізок). У подальші роки він двічі 
перевидавався (друге видання – Коломия, 1914 р.; 
третє видання – перероблене і доповнене, Київ –
Ляйпціг у 1922 р.). Цей атлас засвідчив, що 
українська картографія остаточно вийшла на 
європейський рівень, стала на міцні наукові – 
методологічні, теоретичні та методичні позиції 
поруч з польською, німецькою чи англійською. 

Атлас М. Кордуби, як це випливає з його 
змісту, призначався для вивчення географії у 
середній школі. Тому на початку атласа розкрито 
космічні аспекти географії: показано зоряне небо, 
загальні особливості положення Землі у Сонячній 
системі, річний рух Землі навколо Сонця, західну і 
східну півкулі, півкулі суші і океану, морські течії. 
Далі автор представляє різні материки, головну 
увагу звертаючи на Європу, а в ній – на Україну та її 
сусідів. 

Усі карти атласу можна розділити на три 
групи: фізичні (їх більшість), політичні (вони 
представлені переважно у меншому масштабі, ніж 
фізичні та із урахуванням змін, що сталися після 
І світової війни в атласі 1922 р.) та етнічні і 
пов’язана з ними карта релігій. Остання група 
включає лише три карти: “Карта народів” [Галичини 
і Буковини], де чітко відокремлюється західна та 
південно-західна межа української етнічної 
території; “Карта народів” [Наддунайщина16і 
Швейцарія] – усі у масштабі 1:2 000 000. 

Звертають на себе увагу карти України та 
Галичини і Буковини. В першому виданні Україна 
подана в дещо звужених рамках: на сході – від 
меридіану Ростова-на-Дону, з півночі – паралелі 
Брянська, з півдня – гирла Дунаю (Кримський 
півострів тут розрізаний нижнім краєм рамки 
надвоє). Третє видання атласу охоплює Україну в її 
етнічних межах, хоч ця межа не нанесена (на заході 
рамка проходить через Тарнів, на сході – по гирлу 
Волги). В обох випадках Україна представлена на 
фізичній карті. Це дало змогу нанести головні 
фізико-географічні одиниці території України: 
Карпати (з Горганами, Низьким і Високим 
Бескидом, Чорногорою та ін.), Яйла (Кримські гори), 
Донецький кряж, Лівобічна, Українська височини, 
Подільська і Покутсько-Бесарабська плити 
(височини), Чорноморська, Наддніпрянська 
низовини та ін. Правда, на карті 20-х років показано 
дореволюційні губернії – Київську, Волинську, 
Подільську і т. д., але відсутнє адміністративне 
ділення oкупованої Польщею Західної України.  

На карті України атласа 1922-го року 

                                                   
1 У атласах 1912, 1914 рр. – Австро-Угорщина. 

представлена густа мережа населених пунктів 
(осель) з групуванням за людяністю (тис. осіб):        
1) менше 5; 2) 5–20; 3) 20–50; 4) 50–100; 5) 100–500; 
6) більше 500. Рельєф України позначено двома 
способами: кольоровим фоном подано висоти суші 
(шість градацій ), а берґштрихами виділено окремі 
макроформи. Незважаючи на порівняно малий 
масштаб (1:4 750 000), карта являє собою 
надзвичайно інформативне джерело стосовно 
фізико-географічних одиниць, орографії, гідрографії, 
розселення, політико-адміністративного поділу та ін.  

Звертає на себе увагу поступове уточнення 
транскрипції власних географічних назв і термінів 
на картах атласів: струя – течія, Росия – Росія, 
Маріюполь – Маріуполь, Григоріопіль – Григо-
ріополь, Овідіопіль – Овідіополь, Єлисаветгород – 
Єлисаветград, Південний Льодовитий океан – 
Антарктида та ін.  

Атласи М. Кордуби стали основою для 
подальшого розвитку українського географічного 
картографування, що яскраво проявилось у видaннi 
у 1928 і 1929 рр. “Географічного атласа УРСР” 
В. Кльованого, а згодом національного “Атласа 
України й сумежних країн” (1937 р.) В.Кубійовича. 

Подаємо рецензію на географічний атлас 
М. Кордуби, написану відомим у Галичині учителем 
географії та історії Теодозієм Ставничим на видання 
у 1912 р.27 

Теодозій Омелянович Ставничий народився 
в 1886 р. у м. Яворовi (?) на Львівщині. Помер у 
1979 р. в еміграції (США, Буффало). Дружина − 
Олександра Дуткевич. Працював учителем географії 
та icтopiї, директором української гімназії «Piднoї 
Школи» ім. Осипа Маковея у Яворовi. Був одним з 
організаторів двох з’їздiв викладачів географії 
Галичини у Львові (1929 р., 1931 р.). Підтримував 
тісні ділові зв’язки з Оленою Степанів та 
Володимиром Кубійовичем.  

 

 

 

                        Теодозій Ставничий 
 
Дійсний член Наукового Товариства ім. Шев-

ченка. Він написав: «Лежить перед нами геогра-

                                                   
2 Публікується за: Ставничий Т. Український 

шкільний атлас / Т. Ставничий // Діло. ‒  26 вересня 1912 р. 

(незначна правописна адаптація О. Шаблія). 
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фічний атлас середнього обсягу, перше українське 
видання цього роду. Виступив з ним звісний вже з 
cвoїх праць на тім полі проф. д-р М. Кордуба. Про 
культурне значення такого видання не потребую i 
згадувати. Стінна карта Європи згаданого автора, 
Австро-Угорщини − О. Поповича; Галичини, Буко-
вини, України − Г. Величка; мала карта України з 

Ukr. Rundschau, планіґлоби (карти півкуль. − О. Ш.) 
д-ра Рудницького, нарешті малі мапки Галичини й 
Австро-Угорщини в підручниках для народних шкіл 
− от i весь наш картографічний здобуток. 

Атлас д-ра Кордуби укладений i виданий, 
пepeдyciм, для заспокоєння потреб середніх шкіл. 
Отже, з цієї позиції буду його розглядати. 

 

 

  
Обкладинка першого видання 

«Географічний атляс», Коломия, 1912 р. 

Титульна сторінка 

«Географічний атляс», Ляйпціґ, 1922 р. 

 

 
Мапи є, пepeдyciм, фізичні, отже, вони 

відображають природні прикмети будови поверхні 
Землі. Одначе, крім того в aтласі є політична мапа 
Европи та Австро-Угорщини, а на кождій иншій є 
границі держав i країв, позначені червоною не 
яскравою фарбою, при частинах cвiтy в кyтi пoдaнi 
політичні картограми, а при Галичині i Австро-
Угорщині − ще карти нapoдів i вip. Перша cтopiнкa 
атласу присвячена астрономічній географії, а на 
обкладинці знаходимо пояснення до сеї карти в 
обсязі понад двох сторінок друку. 

Bu6ip карт i їx уклад можемо назвати дуже 
вдалим з погляду на їх призначення. Лише дещо 
відчувається брак кліматичної карти (розподілу 
тепла i вiтpiв) i маленької деклінаційної карти 
(відхилення магнітної стрілки від мepидiaнy), які 
можна було б пoмicтuтu навіть на місця 
політичних карт Европи i Австро-Угорщини. Maлi 
політичні мапки збоку зовсім вистачають, а 
топоґрафію можна безпечно застосовувати i до 
фізичних карт. Щодо залізничних ліній, то з огляду 
на історичне значення природних шляхів, як у 
головній частині проведено ці лінії, то це враховано 
вже при рисуванні мап. 

Усі европейські держави розміщені по 
окремих картах, крім сего маємо карти Галичини й 
України. Ця остання − це перша фізична карта 

України, а на ній етнографічна границя показана 
рожевою «штриховою» фарбою i «штриховою» 
чорною лінією. 

Водночас масштаб вибраний вдало. Частини 
cвiтy в мacштaбі 1:50 мільйонів, що при наглядному 
навчанні про poзмір континентів і держав стає 
дуже в пригоді. Проекції земної кулі або її частин на 
площину атласу є з тих, що загальноуживані. Для 
більших пpocтopiв − проекції Бонного або Сандона 
залежно від характеру континенту; для менших − 
модифікована конічна проекція, для півкуль Нельса − 
модифікована глобальна проекція, для [морських] 
течій − проекція Меркатора, а для двох маленьких 
півкуль cyшi та океану − стереографічна 
горизонтальна проекція. 

Шкода, що автор не подав на картах якости 
проекцій, що в ліпших атласах є загальновживаним. 
При проведенні читання мапи бодай у V і 
VI ґімназіяльному класах ознайомлення учнів з 
рівнокутними і рівноплощинними проекціями 
вважаю нeoбxiдним. 

При теперішньому плані навчання i з огляду 
на новий підручник до навчання географії д-ра 
Каминського відчувається нестача ґеолоґічних 
мапок, а хоч би вони i були приготовлені для 
затвердженого більшого атласу, то ледви 
більшість спроможеться на його купівлю, тим паче, 
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що предмет в цих класах мусить бути дуже 
побіжно трактований з погляду на призначену для 
нього лише одну годину тижнево i гoдi від наших 
учнів вимагати обов’язкової купівлі великого атласу. 

Hapeштi, зверну увагу шановного автора на 
брак iзoбaтів бодай в европейських морях. Ізобати 
на планіґлобах не компенсуютъ їx нecтaчi при 
детальному вивченні Европи i її країн. 

Над ріками, особливо на височинах i 
плocкогip’ях треба би подати декілька абсолютних 
висот, бо маленький нaбip кольорів тут не 
достатній. 

Для Галичини здалося б додати ще б одну 
iзoгiпcy, бо зaгальнопpийняті через 0−200 i    
200−500 м не можуть визначити на мапі 
особливостей нашого терену. Зокрема, Покуття, 
Бердо-Городища, Поділля і Розточчя, які зовсім не 
виступають на мапі як слід виразно. 

Друк на мапі відіграє дуже важливу роль, 
передовсім на теренах з різноманітним краєвидом. 
Жирні букви першими кидаються в oчi i стирають 
враження рельєфу терену. 

Цих пару зауваг i побажань звертаю на 
адресу шановного автора з огляду на передбачуване 
видання більшого атласу. Зміни в цьому напрямку 
для наукового трактування ґеоґрафії з допомогою 
мап у вищих класах дуже пожадані. Однак, атлас з 
огляду на свій обсяг i ціну зовсім на тім не втрачає i 
його можна сміло i гаряче вручити ширшим 
верствам нашої суспільности, тим більше, що 
iдeнтичні польські видавництва не стоять вище 
цього, а німецькі, особливо віденські, мало в чому 

його перевищують. 
Ціна, беручи навіть до уваги популярні 

европейські видавництва, можна сміло сказати, 
стоїть у пpocтiй пропорції до дійсної вартости, а 
навіть є низькою. Відомому накладникові Світової 
Бібліотеки належить признання за це видання». 

Отже, маємо зразок доброзичливої i фахової 
рецензії на складний картографічний твір 
українського автора. Очевидно, це зайвий раз 
укріпило вipy icтopикa Мирона Кордуби у 
потрібність його картографо-географічної діялъності. 
Водночас це дало додаткову можливість поліпшити 
викладання i вивчення географії у середньошкільній 
сфері. 

Як бачимо, рецензія є дуже виваженою, 
фаховою, а отже, позитивною. Зауваження рецен-
зента – спеціаліста – географа, яким був 
с. п. Т. Ставничий (відомий гімназійний учитель і 
організатор географічної освіти в Галичині) 
стосуються головно упущень природно-геогра-
фічного характеру: відсутність кліматичних карт і 
карти геології, недоліки у відображенні рельєфу, 
відсутність ізобат, відміток висот тощо. Вимоги 
зростали при політико-географічному картогра-
фуванню, коли після Першої світової війни у Європі 
утворилося багато нових національних держав тощо. 

Загалом атласи М. Кордуби засвідчили 
зростання картографічної культури української 
спільноти в Європі, її високий рівень і посилення 
дидактичних функцій при вивченні географії, в т. ч. 
географії рідної країни – України у середній школі. 
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СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ ТА АКАДЕМІЧНА СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ  

(ДО 90-ЛІТТЯ ВІДКРИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-

ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ) 
 

У статті розглянуті особливості становлення першої в Україні географічної установи 
академічного типу – Українського науково-дослідного інституту географії і картографії (1927 – 

1934). Проаналізовано архівні документи, що дали можливість вперше встановити особливості 

організації роботи Інституту, його відкриття, формування кадрового складу і т.п. Визначені 

головні напрямки наукової роботи співробітників Інституту, охарактеризовані найважливіші 
досягнення в галузі суспільної географії та картографії. Стаття присвячена дослідженню 

напрямків та здобутків наукової роботи Інституту, а головну увагу приділено досягненням 

співробітників Українського науково-дослідного інституту, зокрема науково-пошукової роботи в 
галузі суспільної географії, картографічної роботи й видавничої діяльності, організації 

експедиційної роботи УНДІГК, підготовки висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру 

тощо. Висвітлено обставини, в яких відбувалася ліквідація Інституту комуно-большевицьким 
режимом в умовах нищення національної науки у 1930-х рр.  

Ключові слова: Український науково-дослідний інститут географії і картографії, суспільна 

географія, напрямки наукових досліджень, академік Степан Рудницький. 

Serhiy Shevchuk. Stepan Rudnyts’kyi and academic Human Geography (to the 90th 
anniversary of opening of Ukrainian Research Institute of Geography and Cartography). The first 

Ukrainian geographical institution of academic type was Ukrainian Research Institute of Geography and 

Cartography, founded in Kharkiv in 1927. For a short term of its existence, the Institute's staff, headed by 
Academician S. Rudnyts’kyi managed to organize and begin fundamental research on the main branches of 

socio-geographical science. During 1927–1934, the following departments functioned at the Institute: the 

department of mathematical geography and cartography (headed by Academician S. Rudnyts’kyi), the 
department of anthropogeography (reorganized into the department of economic geography, headed by 

Professor V.Gerynovych (1927–1928), Professor K. Dubnyak (1928-1929), Associate Professor I. Lando 

(1929-1934), the department of biogeography (headed by Professor H. Velychko), descriptive geography 

(headed by professor K. Dubnyak). The research program of the Institute activities was substantiated by 
Academician S. Rudnyts’kyi, based on the progressive ideas and achievements of the European geographic 

society at that time. The members of the scientific school in the field of human geography and economic 

geography were Academician  S. Rudnyts’kyi, Professor  H. Velychko, Professor  V. Gerynovych, Professor 
K. Dubnyak, Associate Professor I. Lando, Associate Professor V. Babyak etc. The research activity of  

Ukrainian Research Institute of Geography and Cartography is represented by the following areas: 

theoretical and applied research in the field of social geography and cartography, geographic Ukrainian 

Studies, training of highly skilled personnel, publishing activities. 
Key words: Ukrainian Research Institute of Geography and Cartography, Human Geography, 

directions of scientific research, Academician Stepan Rudnyts’kyi. 
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У жовтні 2017 р. виповнилося 90 років з часу 

відкриття першого в Україні географічного 

інституту академічного типу – Українського 

науково-дослідного інституту географії і картографії 

(УНДІГК). За час свого короткотривалого існування 

колективу Інституту, очолюваного С. Рудницьким, 

вдалося організувати і розпочати фундаментальні 

наукові дослідження з основних галузей геогра-

фічної науки. Дослідження особливостей ста-

новлення та функціонування наукової школи 

УНДІГК здійснені О. Шаблієм [1, 37], П. Штойком 

[39; 41], Л. Божко [3] та Ю. Кандибою [6]. Тож 
джерельну базу нашого дослідження склали архівні 

фонди Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління (далі – ЦДАВОВ), у 

яких збереглися окремі справи,  розпорошені по 

різних фондах. Саме вони й проливають світло на 

досліджувану проблему. 

Хронологічні межі функціонування УНДІГК 

охоплюють період від 1927 р., коли відбулося 

офіційне відкриття, до 1934 р., коли його було 

передано до складу спочатку Харківського, а потім 

Київського університету, унаслідок чого Інститут як 
окрема науково-дослідна установа фактично 

припинив своє існування.  

Використовуючи джерелознавчий підхід до 

висвітлення наукових здобутків УНДІГК та 

персоніфікований підхід щодо аналізу життєвого 

шляху й наукового доробку носіїв наукової школи 

Інституту, варто звернути увагу на персональний 

склад наукової школи Інституту, її наукові здобутки 

(науково-пошукова робота, підготовка висококвалі-

фікованих спеціалістів через аспірантуру, видавнича 

та експедиційна діяльність тощо). 

Витоки формування наукової школи УНДІГК, 
фундатором та лідером якої був С. Рудницький, 

маємо шукати в його університетських студіях у 

Львівському, Віденському та Берлінському універ-

ситетах й попередній праці у Львівському 

університеті, а також УВУ й УВПІ у Празі. Саме в 

університетах на поч. ХХ ст. професура поступово 

почала розвивати фундаментальні дослідження, 

більшість із них обрали в УАН у перші роки її 

існування, де вони стали фундаторами академічних 

інституцій та наукових шкіл. Серед них і 

С. Рудницький [8; с. 11].  Процес становлення акаде-
мічної науки в Україні в 1920–30-х рр.  характе-

ризувався створенням системи НДІ, розширенням 

спектру їхніх досліджень та одночасною 

дисциплінарною диференціацією науки, що 

позначилася відокремленням нових напрямків. 

Водночас із кін. 1920-х рр. в українській науці 

почали формуватися наукові школи. Серед них була 

школа С. Рудницького – школа землезнання, що 

сформувалася на базі УНДІГК і продовжувала 

традиції львівської школи А. Ремана та віденсько-

берлінської школи Е. Зюсса і А. Пенка.  

Організаційне започаткування наукової 
школи УНДІГК знаходимо в діяльності науково-

дослідної кафедри географії та антропології у 

Харкові при Інституті народної освіти під 

керівництвом О. Івановського. Власне географічні 

дослідження були пов’язані з приходом на кафедру 

С. Рудницького, який у 1926 р. після приїзду на 

запрошення большевицької влади продовжував свою 

педагогічну діяльність як  професор Геодезичного 

інституту та наукові студії як дійсний член науково-

дослідної кафедри географії та антропології й 

керівник секції географії тієї ж кафедри [36, арк. 11]. 

Довіряючи партійним діячам та прагнучи до поступу 

вітчизняної географічної науки, С. Рудницький 

приїхав до України й відразу написав знакову 

програмну статтю «Завдання географічної науки на 
українських землях»[9, с. 3–4], у якій окреслив 

проблеми та визначив пріоритетні напрямки 

розвитку географії в Україні: «величезний і 

усесторонній зріст географії на Заході в останньому 

п’ятдесятилітті, зокрема у воєнних і післявоєнних 

часах, не має аналогії в Східній Європі взагалі, на 

Україні зокрема. Новітнє природниче землезнання 

не встигло ще тут прищепитись і не знайшло собі 

визначних фахових представників. Російська 

географія дуже бідна, українська цілком не 

розвинена. Цей стан залишився й на після-
революційні часи… Тому завдання географічної 

науки на українських землях дуже великі. 

Загального науково-географічного опису України 

дотепер не маємо… Новітня природнича географія 

мусить бути заведена й інтенсивно плекана по всіх 

типах шкіл України, перед усього у вищих. Треба 

якнайбільше розвинути науково-дослідну діяльність 

на географічному полі».  

Виступив із цією доповіддю С. Рудницький на 

засіданні природничої секції Харківського наукового 

товариства, загальні збори якої ухвалили прохання 

до С. Рудницького та К. Дубняка взяти на себе 
організацію при природничій секції Харківського 

наукового товариства географічної підсекції, а також 

підтримувати ідею організації вищої географічної 

школи України – Географічного інституту.  

Відразу С. Рудницький узявся за орга-

нізаційну роботу зі створення в УСРР Інституту 

географії. Завдання та пріоритетні напрямки на 

шляху до розбудови наукової географічної школи 

академічного типу в Україні С. Рудницький виклав у 

статті «Перспективи Українського Географічного 

Інституту» [10, с. 6–7]:«…найголовнішим завданням 
Українського географічного Інституту мусить бути 

виховати якнайбільшу кількість своїх аспірантів на 

наукових, академічних географів дослідників … 

Щойно тоді зможе в УҐІ витворитися українська 

школа географів, зможе витворитись громадська 

географічна спільнота, абсолютно доконечна в 

кожнім краю, що бажає як слід плекати географічну 

науку й географічну практику … Крім підготовлення 

молодих наукових сил географічної праці, мусить 

УГІ зразу ж таки розпочати видавничу діяльність. 

Вона обійматиме: географічний часопис, серію 

наукових монографій і що найважливіше – 
картографічні публікації… Збудований на зразок 

Geographical Journal або Geographische Zeitschrift 

наш часопис приноситиме, крім оригінальних 
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наукових розвідок, наукову хроніку, зокрема про 

поступи наукових відкриттів і дослідчих праць, 

рецензійний, бібліографічний, картографічний 

відділ. В серію монографій увійдуть більші розвідки 

й книги…». 

Рішенням НКО УСРР 1 жовтня 1927 року, 

згідно з п’ятирічним планом розгортання науково-

дослідних установ НКО, офіційно розпочав свою 

діяльність Український науково-дослідний інститут 

географії та картографії. Директором УНДІГК було 

призначено проф. С. Рудницького. Організаційні 

особливості функціонування представлені у статуті 
Інституту [14, арк. 17–21]. З огляду на статут 

УНДІГК визначався як  науково-дослідна установа 

для плекання й розвитку теоретичної та прикладної 

географії, з особливим оглядом на картографію. 

Основні завдання, що ставилися перед Інститутом, 

були такими: наукові дослідження у сфері загальної 

та описової географії, передовсім географії України; 

розвиток картографії; української наукової 

літератури в галузі географії та її допоміжних наук; 

методика навчання географії в школах України усіх 

типів; допомога науковим, державним і громадським 
установам та організаціям кваліфікованими експер-

тизами в тих справах, що стосуються географічної 

науки. 

Для реалізації цих завдань статут передбачав, 

що УНДІГК буде вести дослідження як теоре-

тичного, так і практичного спрямування шляхом 

експедицій і відряджень; організовувати різно-

манітні заходи для поширення й поглиблення 

географічного знання; готувати наукових праців-

ників, самостійних дослідників і викладачів вищих 

шкіл України; готувати й видавати наукову, 

науково-популярну й шкільно-дидактичну, періо-
дичну й неперіодичну літературу в галузі географії; 

укладати й видавати географічні карти всіх розмірів 

і типів, атласи. 

Завдання, що були поставлені перед УНДІГК, 

визначили його структуру: передбачалося відкриття 

відділів картографії, космічної географії, фізичної 

географії суходолу, фізичної географії вод, фізичної 

географії атмосфери, біогеографії, антропогеографії, 

військової географії, географічного краєзнавства та 

відділ географічної методики [13, арк. 5]. І хоч 

статут передбачав також можливість відкриття 
нових відділів Інституту, його філій тощо, як відомо, 

з названих відділів у УНДІГК упродовж 1927–       

1934 рр. працювали лише такі: відділ математичної 

географії та картографії (завідувач – С. Рудницький); 

відділ фізичної географії (завідувач – М. Дмитрієв); 

відділ біогеографії (завідувач – Г. Величко); відділ 

антропогеографії, реорганізований у відділ 

економічної географії (завідувачі – В. Ґеринович 

(1927–1928 рр.), К. Дубняк (1928–1929 рр.), І. Ландо 

(1929–1934 рр.); відділ описової географії, 

ліквідований у 1928 р. (завідувач – К. Дубняк). 

Однією з перших допоміжних установ, зорга-
нізованих Інститутом, стала заснована географічна 

підсекція природничого відділу Харківського 

наукового товариства (голова – С. Рудницький, 

заступник голови – К. Дубняк, секретар – В. Буцура), 

яка розпочала свою діяльність навесні 1928 р. З 

початку 1929 р. вчена рада Інституту прийняла 

рішення про створення Українського географічного 

музею.  

Дослідницька програма наукової школи 

УНДІГК була обґрунтована лідером школи С. Руд-

ницьким у статті «Завдання Українського геогра-

фічного інституту та його видавництв»[11, с. 3–33]. 

Стаття фіксувала становище української геогра-

фічної науки, точніше її відсутність, на середину 

1920-х рр. Її зміст розкриває умови становлення 
Інституту як самостійної організації, подає основні 

підходи С. Рудницького до розуміння сутності 

географії, її завдань та пріоритетних напрямків 

розвитку науки в УНДІГК зокрема і в Україні 

загалом. Особливу увагу С. Рудницький звертав на 

необхідності якнайшвидшого комплексного дослід-

ження усіх українських земель. Серед пріоритетних 

напрямків роботи Інституту називав і підготовку 

висококваліфікованих фахівців у галузі географії; 

окремо обґрунтував пріоритети видавничої діяль-

ності. 
Однією з основних проблем у вивченні 

наукової школи УНДІГК стало питання її 

персонального складу. Протягом існування 

Інституту склад наукових співробітників об’єктивно 

зазнавав змін: з’являлися нові наукові 

співробітники, ними ставали кращі аспіранти-

випускники Інституту, приходили нові аспіранти. 

Першим офіційним документом, що засвідчує 

персональний склад співробітників УНДІГК, був 

штатний розпис Інституту, поданий на затвердження 

до УПРНАУКИ станом на 1 жовтня 1928 р. [29, арк. 

133]. Кількість співробітників УНДІГК, як свідчать 
матеріали штатних розписів, коливалася в різні роки 

від 12 до 45 осіб, які за соціальним походженням 

розподілялися так: 34 % – вихідці з селян, 27 % – із 

службовців, 15 % – з робітників, 15 % – з духо-

венства, 9 % – з інших соціальних груп. Українці 

складали 79 %, євреї – 9 %, росіяни – 6 %, 

представники інших національностей – 6 %. 

Членами та кандидатами в члени КП(б)У було 11 % 

співробітників Інституту, і за цим показником 

УНДІГК займав одне з останніх місць серед 

науково-дослідних установ в структурі НКО УСРР.   
Підготовку кадрів через роботу аспірантури 

було організовано відразу після відкриття Інституту. 

Перший склад аспірантів С. Рудницькому вдалося 

підібрати самостійно, про що він повідомляв ще у 

вересні 1927 р. УПРНАУКУ: «На аспірантів при 

Українському Географічнім Інституті зголосилися з 

інших науково-дослідних установ України:                  

1. С. Кобзей-Сіяк – з науково-дослідної катедри 

географії та антропології Харківського ІНО.              

2. О. Лазаріс – з науково-дослідної катедри сільсько-

господарської ботаніки; з сторонніх кандидатів:         

3. М. Комаров – науковий співробітник Вороніж-
ського музею. 4. Ф. Гаран – учитель географії в      

Лоц. Кам’янці. 5. Н. Гаврилова – викладач універ-

ситету. 6. М. Винницька – викладач університету.    
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7. В. Максакова – учитель географії 18 трудшколи.   

8. Я. Якуша – викладач педтехнікуму; з закордону:   

9. В. Огоновський – доктор природничих наук 

(Львів). 10. І. Федів – доктор філософії (Прага).       

11. В. Буцура – доктор природничих наук (Відень). 

12. Ф. Ґула – доктор природничих наук (Прага).     

13. М. Іваничук – доктор природничих наук (Прага). 

14. І. Буждиган – доктор філософії (Прага). 

15. В. Меринда – доктор філософії (Прага).              

16. В. Баб’як – доктор природничих наук (Прага)» 

[20, арк. 4]. Уже в листопаді НКО затвердив перших 

аспірантів Інституту. Серед них були Ю. Платонів, 
П. Москаленко, Н. Гаврилова та В. Максакова, а 

також С. Кобзей-Сіяк і Ф. Гарана, яких було пере-

ведено з науково-дослідної кафедри географії та 

антропології Харківського ІНО. До кінця 1927 р. 

аспірантами Інституту також були затверджені          

М. Винницька, Р. Кривусева, О. Лазаріс, П.Ковган. 

Відомості про повний склад наукової школи 

УНДІГК висвітлено у наших попередніх працях [38; 

39]. 

Фундатором та лідером наукової школи 

УНДІГК в галузі суспільної географії був С. Руд-
ницький (1877–1937 рр.) – доктор географії, 

академік ВУАН, професор, директор УНДІГК, 

дійсний член НТШ, дійсний член Українського 

комітету краєзнавства, академік-член Географічних 

товариств у Відні, Празі і Берліні. Детальні 

біографічні дані про С. Рудницького подано у 

працях М. Мушинки, О. Рубльова, О. Шаблія, 

П. Штойка, І. Ровенчака, C. Іщука та Я. Олійника,    

М. Костриці, І. Дітчука, А. Розсохи та ін. Часопис 

«Історія української географії» (редактор О. Заста-

вецька) у 2007 р. присвятив окремий випуск (№ 16) 

постаті С. Рудницького, де подано бібліографію 
праць про вченого.  

Серед перших кадрових рішень стосовно 

УНДІГК в архівах збереглися лише окремі 

документи, що стосуються затвердження штатного 

складу наукових співробітників, серед яких              

С. Рудницький, В. Ґеринович, М. Дмитрієв, М. Про-

цакевич, Г. Величко, В. Баб’як, Т. Скрипник,            

К. Дубняк. Дозвіл на в’їзд в СРСР (переважно з 

Чехословаччини) та роботу в УНДІГК також 

отримали І. Федів, В. Буцура, П. Ковган, М. Іва-

ничук, І. Буджиган, В. Меринда, М. Процакевич. 
Документи свідчать, що всі вони отримали дозвіл на 

в’їзд в СРСР, проте, як відомо, не всі прибули в 

УСРР. Станом на 1928 р. серед науковців УНДІГК, 

за даними УПРНАУКИ, були С. Рудницький – 

директор, К. Дубняк, М. Дмитрієв, Г. Величко,         

В. Буцура – наукові співробітники, В. Баб’як,          

М. Іваничук – асистенти, М. Винницька, Ф. Гаран, 

Н. Гаврилів, В. Максакова, П. Москаленко – аспі-

ранти, С. Крушельницький,  М. Танашевич – ста-

жери, Т. Скрипник – завідувач картографічної 

майстерні, Р. Кривусева, О. Левицький – добровільні 

співробітники [15, арк. 42]. У 1928 р. нештатними 
співробітниками відділу описової географії стали     

О. Левицький та В. Ступницький. У 1929 р. штатним 

співробітником було призначено І. Ландо. Він був 

переведений з Одеської науково-дослідної кафедри 

сходознавства [18, арк. 9].     

Найвидатнішими діячами суспільно-геогра-

фічної наукової школи, що сформувалася в УНДІГК 

були: Г. Величко (1863–1932/1935? рр.) – дійсний 

науковий співробітник, завідувач відділу 

біогеографії; К. Дубняк (1890–1948 рр.) – дійсний 

науковий співробітник, заступник директора, 

завідувач відділу описової географії; В. Ґеринович 

(1883–1949 рр.) – дійсний науковий співробітник, 

завідувач відділу антропогеографії; І. Ландо (1904–

2005 рр.)– дійсний науковий співробітник, заступник 
директора, завідувач відділу економічної географії 

та країнознавства; В. Баб’як (1895–1937 рр.) – 

дійсний науковий співробітник.  

Із числа позаштатних наукових співробітників 

відділу антропогеографії (згодом економічної 

географії та країнознавства) були О. Левицький, 

О. Смирнов, В. Ступницький та Л. Цукерман. Опра-

цювавши численні архівні справи, встановлено 

персональний склад аспірантів УНДІГК, частина з 

них після закінчення аспірантури була залишена на 

роботі в Інституті. З-поміж аспірантів, які спеціа-
лізувалися на питаннях антропогеографії (еко-

номічної географії та країнознавства), виявили 

таких: Г. Ваньков, М. Винницька, О. Діброва, 

О. Лазаріс, Г. Максименко, Ю. Платонів, І. Старо-

войтенко, П. Сольонов, Я. Якуша, Г. Баскін, О. Хра-

мов, О. Чегорян, І. Шито та ін. Біографічні відомості 

про них подано в праці [38]. 

Науково-дослідну діяльність УНДІГК можна 

розглядати за різними напрямками, зокрема 

діяльність відділів Інституту та його окремих 

науковців. Ураховуючи, що вся науково-дослідна 

робота в УНДІГК велася в межах дослідницької 
програми, розробленої С. Рудницьким, доцільно 

розглядати здобутки цієї наукової школи 

комплексно, крізь призму основних напрямків 

роботи: дослідницької діяльності у сфері суспільної 

географії та її допоміжних наук, експедиційної 

роботи, підготовки висококваліфікованих фахівців, 

картографування території України, видавничої 

діяльності, популяризаторської роботи, співпраці з 

вітчизняними та закордонними установами тощо. 

Уже впродовж перших місяців існування 

УНДІГК відбулося (з жовтня 1927 до березня       
1928 р.) 30 сесійних засідань Інституту, під час яких 

обговорювалися загальні плани наукової діяльності 

та було обговорено доповіді, що стосувалися 

переважно проблем географії України та методики 

організації науково-дослідної роботи [16, арк. 43].     

З отриманням УНДІГК власного приміщення з 

другої пол. 1928 р. сесійні наукові засідання стали 

проводитися систематично (раз на тиждень), а їхня 

ефективність значно зросла. Під час засідань другої 

пол. 1928 р. було обговорено плани наукової 

діяльності Інституту та прочитано й обговорено з 

участю наукових робітників Інституту такі доповіді: 
В. Ґеринович «Про економічний стан Східної 

Польщі в ХVІІІ ст.»; Г. Величко «Природні умови 

розвитку міст на Україні»; К. Дубняк «Про еко-
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номіко-географічне значення Донбасу»; О. Ле-

вицький «Економічна характеристика Донбасу» та 

ін. [22, арк. 56].У 1929 р. працівники Інституту 

розпочали роботу за індивідуальними темами в 

рамках колективної програми наукової роботи. 

Збереглася інформація про роботу С. Рудницького 

над фундаментальним виданням «Система земле-

знання», до якої він підготував перший том «Історія 

й методологія географії»; К. Дубняк готував до 

друку «Словник географічної термінології» та 

виконав розробку фундаментальної теми «При-

родно-економічні макрорайони України»; М. Іва-
ничук підготував до друку рукописи «Про краєвидні 

типи України» та ін. Упродовж наступних 1929 і 

1930 рр. тематика сесійних засідань була спрямована 

на обговорення маршрутів і районів літніх польових 

досліджень, із цією метою наукові співробітники та 

аспіранти готували спеціальні доповіді, які водночас 

були пов’язані із їхньою плановою науково-

дослідною роботою. Робота співробітників УНДІГК 

упродовж 1931 р. проводилася згідно з індиві-

дуальними планами, у рамках загальної наукової 

тематики відділів. В архівах, однак, збереглися лише 
ті теми, які були завершені, заслухані на засіданнях 

відділів та підготовлені до друку. За відділом 

економічної географії (загальна наукова тема «Зміст 

і методика економіко-географічних досліджень 

території УСРР») засвідчені такі теми: І. Ландо 

«Зміст та критика основних методологічних 

настанов географічного матеріалізму», «Емпіризм і 

проблема закономірності в географічному 

дослідженні», «Марксівська методологія в складанні 

економіко-географічних карт», «Економіко-геогра-

фічна характеристика Туреччини»; Г. Ваньков 

«Економічна географія причорноморської смуги 
Закавказької РСФР»; О. Діброва «Економічна 

географія Молдовської АСРР»; С. Крушельницький 

«Економічна географія Галичини»; Г. Максименко 

«Порівняльна економіко-географічна характе-

ристика Донбасу та Кузбасу»; О. Смирнов «Райо-

нування експортного виробництва УРСР». Представ-

ники відділу математичної географії та картографії 

розробляли загальну тему «Картографування тери-

торії УСРР». Упродовж 1931 р. вони (С. Руд-

ницький, С. Кобзей-Сіяк, О. Кудін та Т. Скрипник) 

працювали над закінченням бланкової карти УСРР 
та виготовили макет зразкового глобусу. С. Руд-

ницький працював над складанням першої частини 

українського словника географічної термінології. 

Відділ працював над науковою обробкою, редакцією 

та виконанням 24 карт для атласу УСРР та сусідніх 

країн. Відділ біогеографії був представлений з-

поміж інших тем і роботою Г. Величка «Району-

вання УРСР щодо рослинництва» [33, арк. 61]. 

З кінця 1931 р. і в наступні роки існування 

Інституту чітко простежувався кадровий дефіцит. 

Так, у 1932 р. виконували науково-дослідну роботу 6 

наукових співробітників (з них 4 – завідувачі 
відділів), 3 аспіранти третього року, 6 аспірантів 

другого року, які лише почали свої науково-дослідні 

теми, і 8 аспірантів першого року навчання. 

Свідченням кризи було й те, що протягом цілого 

1932 р. на сесіях УНДІГК було розглянуто та 

обговорено лише три доповіді виголошені І. Ландо: 

«Зміст та критика основних методологічних 

настанов географічного матеріалізму в економічній 

географії», «Критика методологічних засад 

буржуазної районної школи в економічній 

географії» та «Проблеми марксівської методології в 

географії». Такі доповіді були підготовлені в 

порядку зустрічного плану і присвячені 

актуальному, на думку їх автора, питанню – 

боротьбі із шкідницькими настановами в науці. Такі 
доповіді були не випадкові, оскільки цикл тем, на 

думку членів партбюро Інституту, так би мовити 

«методологічного характеру», мав на меті «дати 

критику основним ворожим методологічним 

настановам, поширеним до цього в Інституті, і 

підвести марксо-ленінську теоретичну базу під всю 

подальшу роботу Інституту», наслідком проробки і 

обговорення цих тем було «посилення ідеологічної 

боротьби в Інституті, зокрема боротьби з 

конкретними носіями ворожих настанов серед 

наукових співробітників» [30, арк. 3]. Це був 
початок знищення академічної наукової школи 

С. Рудницького, створеної ним всього за декілька 

попередніх років в УНДІГК. 

Крім того, у відділі економічної географії 

упродовж 1932 р. було проведено й іншу практичну 

роботу. Керівник відділу економічної географії        

І. Ландо розробляв також новий цикл тем «Сусіди 

УРСР». Він підготував до друку статтю «Економіко-

географічна характеристика Туреччини». Робота 

мала на меті вивчити економіку Туреччини на 

матеріалах першого в історії країни перепису 

населення; розглянути питання економічного 
районування Туреччини, хлібного експорту з УСРР 

тощо. На цьому матеріалі були встановлені 

особливості капіталістичного розвитку країни та у 

зв’язку з ними перспективи торговельних зв’язків 

Туреччини із СРСР. Аспіранти відділу економічної 

географії в 1932 р. до закінчення свого аспірант-

ського стажу виконали такі теми: О. Діброва 

«Економіко-географічна характеристика Мол-

давської АСРР»; Г. Ваньков «Економіко-географічна 

характеристика Абхазької АСРР»; Г. Максименко 

«Проблема переміщення промисловості СРСР на 
схід». З другої пол. 1933 р. робота співробітників 

УНДІГК як за індивідуальними, так і за колек-

тивними темами припинилася. 

Підготовка молодого покоління географів, 

власне, формування національної школи географії 

було визначено С. Рудницьким як пріоритетний 

напрям діяльності УНДІГК в кількох програмних 

статтях ще на етапі його започаткування. Навчання в 

аспірантурі УНДІГК складалося з двох етапів: 

внутрішньої інститутської науково-навчальної, 

науково-дослідної роботи та зовнішньої – роботи 

поза межами Інституту (педагогічна практика у 
вищій школі, експедиції, популяризаторська робота 

тощо). Упродовж першого року перебування в 

аспірантурі всі аспіранти  брали участь у роботі 
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семінарів з фізичної географії, біогеографії, 

картографії, економічної географії та діалектичного 

матеріалізму. Важливо, що кожний аспірант брав 

участь у роботі всіх семінарів, незважаючи на свою 

спеціалізацію. Тематика семінарів з економічної 

географії мала спочатку антропогеографічний та 

хорологічний характери, однак з приходом в 

Інститут І. Ландо вона включала методологію 

матеріалізму в економічній географії [34, арк. 62–

65]. Цікаво, що в списку літератури, яка була 

рекомендована аспірантам для підготовки до 

семінарів, не було жодного українськомовного 
підручника з економічної географії. Варто додати, 

що в 1920-х рр. було опубліковано низку вдалих, 

навіть фундаментальних підручників з економічної 

географії України, зокрема К. Воблого, В. Садов-

ського, А. Синявського, Ф. Матвієнка-Гарнаги,        

С. Остапенка, І. Фещенка-Чопівського, О. Сухова та 

ін. Про те, що робота з підготовки аспірантів 

проводилася в Інституті на належному рівні, 

свідчить тематика протоколу засідання такого 

семінару у відділі економічної географії з 

аспірантами першого року навчання в листопаді 
1930 р. [12, арк. 1]: «Географічний матеріалізм (на 

економіко-географічному матеріалі)» (М. Демченко), 

«Емпіризм географії в зв’язку з законами 

зональності»  (І. Шито, М. Баташов), «Закон нерів-

номірності розвитку капіталізму в зв’язку з 

проблемами економічної географії» (І. Старо-

войтенко), «Методологія держпланівського району-

вання» (І. Муржа), «Завдання спеціалізації районів 

та міжрайонні зв’язки» (А. Жавжаров), «Предмет і 

завдання економічної географії» (П. Сольонов). 

Аспіранти складали обов’язкові іспити із загальної 

географії, математичної географії та картографії, 
теорії радянського господарства, географії світового 

господарства та діалектичного матеріалізму. З 

другого року розпочиналася власне науково-

дослідна робота, за обраною спеціалізацією, у 

відповідних відділах Інституту, а також суттєво 

збільшувався обсяг необхідної педагогічної роботи. 

Визначеного плану педагогічної практики аспірантів 

Інститут не мав, він залежав безпосередньо від фаху 

аспіранта й вакансій у вишах, але всі аспіранти з 

другого року обов’язково вели педагогічну роботу. 

Літня перерва зазвичай  використовувалася для 
участі аспірантів у експедиціях. Третій рік 

аспірантури являв собою продовження передовсім 

тієї ж роботи, але перевага надавалася вже не 

педагогічній, а науковій діяльності.  

Важливим напрямком реалізації програми 

наукової школи УНДІГК стала його експедиційна 

діяльність. Ще на етапі підготовки до відкриття 

УНДІГК, улітку 1927 р., була організована 

експедиція з вивчення долини Дніпра. Висліди 

експедиції, під час якої частина співробітників 

Інституту обстежувала долину й течію Дніпра від 

Києва до Херсона упродовж червня – липня 1927 р., 
опрацьовувалися вже восени: щоденники експедиції 

опрацьовувала С. Кобзей, антропогеографічні 

матеріали – О. Левицький і Ю. Платонів. Упродовж 

другої пол. 1928 р. Інститут  провів три комплексні 

експедиції: на Донбас, під час якої значну увагу було 

приділено пізнанню та опису антропогеографічного 

типу Донеччини; встановлено, що він за зовнішніми 

ознаками був споріднений з «американським», проте 

мав низку особливостей; експедиція прийшла до 

висновку, що так само як геоморфологічні цикли 

зумовили форми сучасного рельєфу Донецького 

кряжу, так і антропогеографічні цикли спричинили 

його нинішній антропогеографічний, насамперед 

економіко-географічний тип [26, арк. 62–64]; 2) у 

долину Дніпра, у ході якої її учасники 
С. Рудницький, В. Буцура, М. Іваничук, Н. Гаври-

лова, С. Кобзей, П. Москаленко, М. Танашевич та 

С. Крушельницький, вивчили з антропогеографічної 

позиції околиці  Києва, відпрацювали методику 

польових антропогеографічних досліджень на 

прикладі Канева та Черкас, Кременчука й сільських 

поселень Полтавщини; господарського комплексу 

Придніпров’я та Херсону [26, арк. 62–64], 

узбережжя Чорного й Азовського морів. Результати 

цих експедицій були опубліковані в наукових 

виданнях Праги та Берліна. Серед планових 
експедицій Інституту влітку 1929 р. були здійснені 

такі індивідуальні відрядження науковців: К. Дубняк 

(в Київ з проблем наукової географічної термінології 

для складання географічного словника та наукова 

географо-краєзнавча експедиція в околиці 

Лисичанська); В. Буцура, М. Винницька, Н. Гаври-

лів, М. Танашевич (антропогеографічна краєзнавча 

робота на Полтавщині); В. Баб’як (вивчення 

антропогеографічних відносин національних 

меншин Маріупольської та Бердянської округ); 

В. Ступницький (антропогеографічне дослідження 

впливу природного середовища на музичну твор-
чість мешканців Кавказу)  [19, арк. 60;482, арк. 9]. 

Однією з найбільш невідомих у розвитку 

географії в Україні, проте надзвичайно важливої за 

своїми результати, була Тянь-Шанська експедиція 

УНДІГК. Керівники експедиції – М. Погребецький та 

І. Ландо. Ця експедиція, відбувалася в декілька 

етапів з літа 1931 до осені 1933 р. Про неї 

залишилося мало документальних свідчень. 

Підсумки експедиційних досліджень були пред-

ставлені в книзі «Тянь-Шань», економіко-

географічну частину якої написав І. Ландо. 
Під керівництвом С. Рудницького в УНДІГК 

було розпочато системну роботу з картографування 

території України. З огляду на завдання, які були 

поставлені перед УНДІГК, було визначено, що 

картографічні дослідження в Інституті будуть 

вестися у двох напрямках – навчальному і 

виробничому. Вивчалися надіслані для рецензування 

карти: торгівельна карта України видання 

Наркомторгу УРСР, карта України для Держплану, 

карта Економіко-географічного атласу Петруня, 

промислова карта України науково-дослідної 

кафедри економіки, етнографічна карта українських 
земель Центрального статистичного управління 

тощо.  

З початку 1928 р. С. Рудницький та завідувач 
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картографічного кабінету Т. Скрипник розпочали 

виготовлення вісімнадцяти стінних карт, що мали 

вийти друком у «Товаристві наочного приладдя». 

Упродовж першої пол. 1928 р. була складена перша 

оглядова карта – стінна карта України 1:1500000, яка 

вже до квітня 1928 р. була готова до друку [17, арк. 

44]. На поч. 1928 р. УНДІГК розпочав підготовку до 

створення навчального географічного атласу. 

Відразу після підготовки оглядової карти України 

Інститут працював над стінною політично-

економічною картою України в масштабі 1:1000000, 

яка вже була готовою в кінці 1928 р. Вона мала п’ять 
побічних карт: етнографічну, густоти населення, 

сільськогосподарської продукції, промислу й 

торгівлі [23, арк. 58]. У другому півріччі 1928 р. 

картографічний відділ закінчив виготовлення першої 

контурної карти українських земель в масштабі 

1:5000000 [24, арк. 59]. Упродовж 1929 р. Інститут 

працював над складанням політично-адміністра-

тивної карти України (1:1000000), було складено 

першу туристичну карту Україну [25, арк. 59–60]. 

Ще одним напрямком наукових студій 

Інституту стала розробка географічної термінології 
та географічної номенклатури, що було актуальним 

для роботи картографічного відділу. У тому ж       

1931 р. при картографічному відділі було утворено 

спеціальну комісію з вивчення української 

номенклатури і термінології й пророблено близько 

десяти тисяч географічних назв. Свідченням цієї 

роботи є доповідна записка Інституту до Колегії 

НКО УСРР про правила правопису географічних 

назв українською мовою [21, арк. 1–2]. На початку 

1932 р. відділ випустив у світ стінну оглядову карту 

УСРР у масштабі 1:1500000, а карта густоти 

населення УСРР була подана до друку в ІІІ томі 
«Записок». Із середини 1932 р. картографічна праця 

в Інституті майже припинилася. 

Зважаючи на низку чинників, у перші роки 

існування Інституту справа наукових видавництв 

була досить складною. Наприкінці 1927 р. на 

черговому засіданні вченої ради С. Рудницький 

виступив з пропозицією видавати в Інституті 

квартальний географічний журнал «Вісник земле-

знання» («Записки УНДІГК»), що мав би містити: 

наукові розвідки й матеріали, огляди поступів 

географічного знання, рецензійний і бібліографічний 
відділ; окремо готувати серію монографій і 

конспектів, передовсім фундаментальний методо-

логічний підручник для наукових працівників у 

сфері географії й географічного краєзнавства, 

словник географічних назв, термінологічні матеріали 

тощо. Для публікації матеріалів у цих видавництвах 

було встановлено співпрацю із закордонними 

вченими. В умовах вкрай недостатнього фінан-

сування Інституту в 1928 р. вдалося видрукувати 

лише один (перший) випуск «Записок» – перший 

український географічний часопис, який, зрозуміло, 

умістив у собі лише частину поданих до нього 
матеріалів. Зміст першого випуску «Записок 

УНДІГК» був такий [4]: 1. С. Рудницький «Завдання 

Українського Географічного Інституту та його 

видавництв»; 2. М. Дольницький «Дещо про прак-

тичне застосування теорії географічного циклю. 

Теоретичні міркування, на основі дослідів, 

проведених в терені»; 3. М. Дмитрієв «Межа роз-

повсюдження наметнів Дніпровського язика 

Скандинаво-Руської льодовикової поволоки»;               

4. М. Дмитрієв «Зміна суходолу та моря на території 

Слобідської України»; 5. К. Дубняк «Стан і завдання 

української ґеоґрафічної термінології».  Працівники 

УНДІГК змушені були розміщувати результати 

своїх студій в інших періодичних виданнях, зокрема 

в 1928 р. у «Віснику природознавства» було 
видруковано статті С. Рудницького «Досягнення 

географії України в десятиріччі революції», до 

видавництва «Західна Україна» в Києві він 

відправив статтю «Про західні межі Східної 

Європи», до «Збірника для допомоги Західній 

Україні» – статтю «Західна Україна» [25, арк. 59–

60]. Усі ці матеріали були також видрукувані 

окремими частинами як серія під назвою «Дрібні 

наукові розвідки і матеріали Українського 

Географічного Інституту», що почали виходити у 

світ з 1928 р. Другий випуск «Записок УНДІГК» 
чекала ще тяжча доля, що пов’язано з вичерпанням 

фінансів Інституту й нестачею паперу. Він побачив 

світ у 1930 р. У розділі, присвяченому антропо-

географії, було уміщено статті Г. Величка «Геогра-

фічні умови розвитку міст на Україні», І. Крип’я-

кевича «Причинки до історичної географії Україн-

ських земель» та К. Дубняка «Матеріали до 

методології географії» [5]. 

Упродовж другої пол. 1928 та в 1929 р. 

співробітники та аспіранти Інституту, не маючи 

можливості повноцінно розгорнути випуск 

«Записок», змушені були репрезентувати результати 
своїх досліджень на сторінках інших видань, 

зокрема таких: «Червоний шлях», «Вісник 

природознавства», «Культура і побут» та ін. Були 

видрукувані статті: С. Рудницький «Радянська 

туристика», «Досягнення Географії України в 

десятиріччі Жовтневої Революції», «Про західну 

границю Східної Європи»; Г. Величко «Природна й 

господарська районізація Галичини»; К. Дубняк  

«Природні багатства Полтавщини», «Природна 

районізація Полтавщини»; О. Левицький «Гущина 

населення СРСР»; Я. Якуша «Територія Дніпрових 
порогів» та інші [25,  арк. 59–60]. У 1931 р. спів-

робітники підготували до друку в третьому випуску 

«Записок», вихід якого планувався в 1932 р., такі 

праці з економічної географії УРСР : Ландо І. «Кри-

тика методологічних засад буржуазної районної 

школи в економічній географії», «Проблема 

марксистської методології в економічній географії» 

та С. Кобзей «Карта густоти населення УСРР з 

текстом». 

Отже, найбільш активна видавнича діяльність 

Інституту припала на 1929 –1931 рр. З 1932 р. вона 

різко скоротилася, а з початку 1933 р. фактично 
припинилася.  

Відразу після відкриття УНДІГК, передовсім 

завдячуючи особистим знайомствам С. Рудницького, 
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розпочалася співпраця Інституту із закордонними 

установами та вченими, зокрема Західної України, 

Чехословаччини, Австрії, Німеччини, Франції. Ще у 

Дніпровській експедиції влітку 1927 р. мали брати 

участь також географи з Берліна і Праги. Був 

налагоджений обмін науковими виданнями. 

Асоціація французьких географів офіційним листом 

зверталася до Інституту з проханням надсилати звіти 

про географічну працю в УСРР. Німецьке 

географічне товариство в Берліні запросило Інститут 

взяти участь у святкуванні свого 100-річного 

ювілею, на якому був присутній у 1928 р. 
С. Рудницький. Під час цього відрядження                

С. Рудницькому вдалося укласти безпосередні угоди 

про співпрацю УНДІГК з такими закордонними 

установами: Німецьке географічне товариство у 

Берліні, Географічний інститут у Берліні, Інститут 

океанології в Берліні, Географічний Інститут в 

Гіссені й декількома іншими науковими установами 

Німеччини. У Львові було домовлено про співпрацю 

УНДІГК з НТШ, зокрема щодо друку у виданнях 

Інституту праць таких учених, як І. Раковський 

(доктор антропології), І. Крип’якевич (доктор 
історичної географії), Ю. Полянський (доктор 

геоморфології) та ін. Якісно нового рівня 

міжнародна співпраця УНДІГК досягла упродовж 

1929–1930 рр., на які припала й найбільша кількість 

друкованої продукції Інституту.  

Упродовж 1930–1932 рр., крім установ 

Харкова, де проходила педагогічна практика 

аспірантів, УНДІГК мав тісні зв’язки з кафедрою 

економічної географії Комуністичної академії, 

Харківською філією НДІ геології, Інститутом 

економіки АН УРСР. Продовжувалася співпраця з 

Українською радянською енциклопедією. Із сер. 
1932 р. співпраця УНДІГК із закордонними устано-

вами почала згортатися, майже припинилося й 

листування С. Рудницького з географами Європи. 

Упродовж першої пол. 1933 р. будь-які відносини 

Інституту з європейськими науковими установами 

припинилися повністю. 

Наприкінці 1927 – поч. 1928 р., хоч і повільно, 

та все ж почали розвиватися допоміжні наукові 

установи УНДІГК. Інститут користувався переважно 

приватною бібліотекою, картотекою й інстру-

ментами С. Рудницького, а вже з поч. 1928 р. 
почалася закупівля книжок, було передплачено 

чотири десятки наукових журналів, за кордоном 

замовлено більше ста фундаментальних наукових 

творів, прилади для географічних дослідів і 

картографічної праці. У кін. 1928 р. розпочалася 

повноцінна робота бібліотеки з фондом станом на 1 

січня 1929 р. – 1074 одиниці друкованої продукції. 

Почала функціонувати й картотека, що мала на цей 

час 3727 листів карт, щоправда, переважно топо-

графічних. Було закуплено перше найнеобхідніше 

обладнання для облаштування власної карто-

графічної майстерні.  
З поч. 1929 р. вчена рада Інституту прийняла 

рішення про підготовку до створення Українського 

географічного музею та відкриття власної 

фотографічної майстерні. З 1930 р. почав працювати 

рецензійний відділ Інституту на основі співпраці з 

провідними видавництвами України, що видавали 

географічну літературу. Одним з напрямків роботи 

Інституту у сфері популяризації його роботи стала 

підготовка до організації першого в Україні музею 

географічного профілю. З відповідним листом 

керівництво Інституту звернулося ще в 1929 р. до 

НКО УСРР, надавши доповідну записку та кошторис 

музею. Робота над створенням цього музею 

розпочалася в 1929 р. Музей, однак, так і не 

запрацював на повну потужність у зв’язку з 
відсутністю спеціального приміщення та ліквідацією 

самого Інституту. Проект Географічного музею 

свідчить про далекосяжні плани С. Рудницького 

щодо розбудови географічної науки в Україні. 

Одним із напрямів роботи УНДІГК стала 

науково-популярна робота. Співробітники підго-

тували серію науково-популярних праць із описової 

географії, що мали на меті дати науково-

обґрунтовані описи географічних відкриттів, описи 

поодиноких країн і територій, огляди найважли-

віших географічних предметів і явищ та їхніх 
взаємин з людством.  

Наукова школа УНДІГК стала жертвою свого 

часу, оскільки її становлення припало на роки 

політичного терору, який мав яскраво виражену 

антиукраїнську спрямованість, відрізнявся 

масштабністю і одночасністю репресивних заходів 

проти української інтелігенції. Терор проти 

інтелігенції не був самоціллю для режиму, а став 

лише елементом комплексного походу сталінізму 

проти всього українського. Внаслідок цього 

відбулася руйнація інтелектуальних основ 

української нації, її духовного потенціалу [7, с. 286]. 
Аналіз архівних матеріалів дає підстави зробити 

висновок про те, що з початку роботи УНДІГК 

радянський режим організував тотальний контроль. 

Уже на перших етапах формування кадрового 

складу Інституту було штучно зорганізовано 

конфлікт між С. Рудницьким та В. Ґериновичем. 

Тому на черговому засіданні Ради Інституту в      

1929 р. було ліквідовано відділ антропогеографії, а           

В. Ґериновича було звільнено з посади дійсного 

члена Інституту і керівника відділу антропо-

географії, останній було перейменовано у відділ 
економічної географії (згодом економічної географії 

та країнознавства). Ліквідований був також і відділ 

описової географії,  яким керував К. Дубняк [27,   

арк. 1]. Стосовно цього С. Рудницький писав: «… з 

великим трудом, який оцінять може в майбутньому, 

вдалося мені зібрати гурток людей, з якими я почав 

творити новітню географічну школу на Україні … Я 

прибув на Україну з метою заложити тут геогра-

фічну школу, куди кращу тих, що я їх заложив 

спершу у Львові, а опісля в Празі. І там результати 

моєї праці показувалися по кількох роках. Та не мав 

я там перешкод цього роду, як є ці» [28, арк. 5].           
С. Рудницький у березні 1929 р. вперше написав про 

сумніви щодо приїзду до Радянської України: «…я 

змушений буду вийти з Інституту й негайно прохати 
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вислати мене назад за кордон …».  

На початку 1932 р. УНДІГК вже увійшов у 

стан кризи, нові науково-дослідні розробки не 

започатковувалися, а розпочаті раніше трималися на 

ентузіазмі їхніх виконавців, скоротилася видавнича 

діяльність, а С. Рудницького фактично усунули від 

керівництва, яке перейшло до рук партбюро 

Інституту, очолюване І. Ландо.   

Матеріали з перевірки роботи УНДІГК 

комісією УПРНАУКИ стали офіційною підставою 

для органів НКВД розпочати репресії [35, арк. 12]. 

Недоліками в роботі УНДІГК та С. Рудницького, як 
його очільника, називали схильність до контр-

революційних ідей, відрив теорії від практики, 

відставання науково-дослідної роботи від завдань 

партії, «нейтралізм» у боротьбі із західними 

теоріями. Ключовим моментом «обстеження» стала 

теза про термінову «необхідність якнайшвидшого 

усунення старих, дореволюційних робітників зі 

складу Інституту». Їх фізична ліквідація чи просто 

абсолютна деморалізація спричинила в українській 

географії «велику руїну». С. Рудницький спрямував 

усі зусилля, аби врятувати Інститут і його 
співробітників, він підготував численні звернення у 

найвищі державні органи УСРР та керівництву 

ВУАН [32, арк. 47–50].  

Результати перевірки були викладені у 

вигляді пропозицій комісії щодо покращання роботи 

УНДІГК [31, арк. 41–46]. З 1932 р. І. Ландо 

представляв Інститут на засіданнях колегій НКО, а в 

документах кін. 1932 – поч. 1933 р. він значився 

директором. Чистка УНДІГК з відповідними 

«оргвисновками» відбулася протягом першої пол. 

1933 р. Значення УНДІГК в науковому житті 

підкреслюється тим фактом, що стан справ в 
УНДІГК заслуховувався в ЦК КП(б)У та була 

прийнята резолюція «Про роботу Українського 

науково-дослідного інституту географії» – репре-

сованими були більшість провідних діячів та 

аспірантів. У резолюції наголошувалося: «Україн-

ський інститут географії та картографії являв собою 

легальний штаб для контрреволюційної діяльності 

буржуазно-націоналістичних елементів, які обґрун-

товували та роздмухували політичні помилки 

старого керівництва НКО». І справді, більшість з 

них були вихідцями із Західної України, а тому 

будь-який натяк на закордонний зв’язок означав для 

них «шпигунський компромат»; вони працювали і 

штатними, і позаштатними співробітниками Інсти-

туту, щоб мати хоч найменшу можливість вижити в 

роки голоду, а про контрреволюційну діяльність, 

особливо в період чистки скрипниківського НКО, 

мабуть боялися й думати. Отже, Інститут підлягав 

структурним змінам – у 1934 р. його було 

переведено до складу Харківського, а згодом 

Київського університету, і в 1937 р., знекровлений 

попередніми роками терору, УНДІГК припинив 

існування. 
Перелік прізвищ, наукових звань і посад 

репресованих у 1930-х рр. географів України 

свідчить про катастрофічні наслідки терору проти 

української інтелігенції, суть якої та її масштабність 

полягала не лише в чисельності жертв, а головно в 

руйнації українського інтелектуального потенціалу. 

Суспільно-географічна наука втратила дослідників і 

викладачів з дореволюційним досвідом роботи, 

відбувся інтелектуальний колапс, коли безслідно 

зникло покоління, фактично не залишивши учнів та 

послідовників. Серед співробітників УНДІГК, яких 
на певний час оминула репресивна машина, були ті, 

кому вдалося виїхати ще в 1933 р. до Росії 

(В. Ґеринович, К. Дубняк, М. Іваничук), члени 

партбюро й аспіранти, які прийшли до Інституту в 

1931–1932 рр. Сліди одних із них зникають, а іншим 

все ж вдалося реалізувати свій потенціал на ниві вже 

совєтської географічної науки. Так, аспірант 

УНДІГК О. Діброва став у майбутньому завідувачем 

кафедри економічної географії в Київському 

університеті, створив власну школу економіко-

географів у Києві. Інший аспірант УНДІГК – Г. 

Ваньков – переніс свій досвід, отриманий у стінах 
УНДІГК, до Чернівецького університету, де був 

деканом географічного факультету та завідував 

кафедрою економічної географії. Колишні аспіранти 

УНДІГК М. Демченко, М. Колосовська, П. 

Сольонов, О. Чегорян стали першими доцентами 

кафедри економічної географії Харківського 

університету. 

Лише в 1991 р. на базі ВГ АН УРСР було 

відновлено діяльність Інституту географії як окремої 

установи в складі Академії наук України. 
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УДК 911. 3 Мирослава Влах 

ВЕРБАЛЬНА НАУКОВА МОВА ГЕОГРАФІЇ:  

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ 
 
Розкрито сутність наукової мови як особливої системи знаків, які виконують у процесі 

пізнання когнітивну, епістемологічну, комунікативну функції, забезпечують зв’язок між 
концептуальною і вербальною картинами Світу. Здійснено поділ наукової мови на об’єктну і 

метамову, вербальну і позавербальну. Встановлено необхідність поєднання синхронного і 
діахронного підходів до аналізу процесів розвитку вербальної наукової мови як основи для 
формування національних наукових мов. Висвітлено проблему узгодження національних і 
міжнародних номінацій у географічній науці. Розкрито значення топонімів як особливого виду 
вербальної географічної мови, висвітлено міжнародні впливи у географічній термінології і 
назовництві. 

Ключові слова: географія, наукова мова, об’єктна мова, метамова, вербальна мова, 

позавербальна мова, об’єктно-сутнісна мова, предметна мова, національна наукова мова, 
міжнародна наукова мова, термінологія, топоніміка. 

Myroslava Vlakh. Verbal Scientific Language of Geography: Historical Context. The article 
sets out to explore the importance of the scientific language as a special system of signs performing 
epistemological, cognitive and communicative functions. Due to scientific knowledge one can see the 
communication between the conceptual and verbal pictures of the World. The author singls out 
metalanguage as well as verbal and non-verbal languages. The need to combine synchronous and 
diachronic approaches to the analysis of the formation and development of the verbal scientific language 

of geography was installed. The article suggests different historical stages of the development of verbal 
communication and which languages were popular at different times. On the basis of the axiom of an 
inseparable, constant, interconnected connection of science and its scientific language, the historical 
stages of the development of verbal international communication were discovered. The following stages 
are distinguished: old times (Sumerian, Akkadian, Aramaic, Egyptian languages), ancient times (ancient 
Greek and Latin languages), middle ages (Arabic, Latin, ancient Greek languages), Renaissance (Latin 
language), New time (French, German, English languages), Newest time (English language). The 

Importance of grecisms and latinisms in the creation of national scientific languages were underlined.      
It was shown that the development of national scientific languages in Europe began in the XV ct. 
(Reformation epoch) with the establishment of strict rules for the use of the Latin language. In particular 
an international function was played by the French language (on XVIII ct.), German (XIX − beginning of 
the XX ct.), English language (after World War II). The problem of harmonization of national and 
international lexemes in geographic science was highlighted. The position of the founder of Ukrainian 
scientific geography S. Rudnyts’kyi concerning the use of national and borrowed terms was analyzed. 
International lexemes was priority for the inclusion of Ukrainian science to the pan-European cultural 
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space. The significance of toponyms as a special type of verbal geographic language was considered, 
international effects in geographical nomination was highlighted. 

Key words: scientific language, geography, object language, meta-language, verbal language, non-
verbal language, object-essential language, subject language, national scientific language, international 
scientific language, terminology, toponyms. 

 

Актуальність теми. Теоретизація географії, 

відповідно до сучасних парадигм наукового 

пізнання, перехід від описового до пояснювального і 

конструктивного імперативів потребує осмислення 

та переосмислення процесів розвитку її наукової 

мови. Актуальність теми дослідження посилюється в 
умовах глобалізаційних процесів, що зумовлює 

необхідність узгодження національної та інтер-

національної (міжнародної) наукових мов для 

посилення наукової комунікації. Окрім цього, 

культура наукової мови має важливе значення для 

формування професійної компетентності фахівців, 

їхньої здатності до критичного мислення, наукового 

пізнання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Загалом, процеси розвитку мови географії у 

наукових публікаціях висвітлені недостатньо. Із 

суспільно-географічних термінологічних напрацю-

вань відзначаємо Е. Алаєва [1]; карто-семіотичних –  

А. Асланікашвілі [2], А. М. Молочка і М. А. Молочка 

[8]. В Україні проблемами дослідження історії 

становлення і сучасного функціонування наукової 

мови географії займаються М. Влах [3, 4, 5, 6],         
В. Пащенко [10], О, Шаблій [15]. Загальні 

особливості розвитку наукової мови розкриті у 

дослідженнях спеціалістів-філологів [9, 13]. 

Постановка завдання. Метою публікації є 

розкриття сутності і структури наукової мови, 

визначення історичних етапів розвитку вербальної 

наукової мови, аналіз підходів до узгодження 

національної і міжнародної наукової мови, 

висвітлення інтернаціональних впливів у 

географічній термінології і назовництві. 

Виклад основного матеріалу. Сутність 

наукової мови. Наукова мова є знаковим інстру-

ментарієм створення теоретичного знання, 

продуктом наукової діяльності та засобом наукового 

спілкування. Наукова мова як особлива система 

знаків виконує когнітивну, епістемологічну і 

комунікативну функції, забезпечує у процесі 

наукового пізнання зв’язок між концептуальною і 
вербальною картинами Світу. 

Для створення наукової мови важливі 

напрацювання семіотики – філософського нап-

рямку, який досліджує роль та функцію знаків і 

знакових систем у процесі пізнання. Головними 

аспектами семіотичного аналізу є семантичний 

(вивчення знаків і знакових систем як засобу 

відображення значення і смислу), синтактичний 

(вивчення внутрішніх властивостей знаків і знакових 

систем та відношень між ними безвідносно до 

інтерпретацій), прагматичний (вивчення практичних 

аспектів використання знаків і знакових систем, 

їхньої корисності і вартості [15]. У картосеміотиці 

важливим є також сигнативний аспект (вивчення 

підпису, віднесеного до знаку, вираженого власною 

назвою − “десигнатою” знаку, що його означає)       

[8, с. 309]. 

Загальні питання розвитку сучасної наукової 
мови (система, структура, інваріанти) досліджує 

метамова, завдання якої близькі до філософської 

програми Г. Ляйбніца (1648 – 1716) зі створення 

універсальної мови науки. Об’єктна мова – це мова 

конкретних наукових напрямків (наприклад, 

географії). 

Як відомо, у семіотиці знаки поділяють на 

вербальні (слова і висловлювання певної мови – 

живої, мертвої, або літературно-історичної 

(санскрит, давньогрецька, латинь, церковно-

слов’янська та ін.), штучної – та позавербальні 

(знаки-копії, знаки-ознаки, знаки-символи). 

Предметом даного дослідження є вербальна наукова 

мова географії. Особливості створення і 

використання позавербальних географічних знаків 

(фотографії, рисунки, карти тощо) потребують 

окремого висвітлення. Загалом, на часі становлення і 
розвиток геосеміотики – наукового напрямку 

дескриптивної семіотики, що вивчає географічні 

знакові системи. У цьому контексті певні напра-

цювання є щодо поняттєво-термінологічних систем 

[1], картосеміотики [2, 8].  

Наукова вербальна мова географії еволю-

ціонувала від неспеціалізованої  природної мови, яка 

характеризується двовалентністю (здатністю 

виражати як абстрактний, так і конкретний зміст), до 

формалізованої мови, що відзначається логічністю, 

точністю (правильною орієнтацією, стислістю, 

позбавлена багатозначності, емоційності). Для 

становлення вербальної географічної мови особливе 

значення має метафоризація – важливий метод 

пізнання геореальності, що допомагає розкрити її 

глибинну сутність на основі порівняння, аналогії. 

Власне метафоризація забезпечує діалектичний 

розвиток слова-метафори у наївне поняття-
метафору, логічне поняття-метафору [4]. 

Вербальну наукову мову дослідники 

поділяють на об’єктно-сутнісну і предметну (знан-

нєву) [10]. Об’єктно-сутнісна вербальна наукова 

мова описує дійсність, що наявна поза свідомістю 

людини. Нею висловлюють змістове наповнення 

концепцій і теорій, а, отже, цій мові не характерні 

означення, що похідні від назви науки. Для 

прикладу, замість термінів географічний простір, 

географічний час, географічний часопростір, 

географічна оболонка коректніше використовувати 

терміни геопростір, геочас, геочасопростір, 
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геосфера. Предметна (знаннєва) вербальна наукова 

мова стосується предметів – систем знання і 

пізнання, дослідницької та освітньої інформації. Для 

цієї мови властиві означення, що похідні від назви 

науки. Для прикладу, ландшафтознавча конферен-

ція, географічне дослідження тощо. 

Історія виникнення і розвитку вербальної 

наукової мови. Вербальна наукова мова географії 

формувалася протягом тривалого історичного 

періоду, адже розвиток науки та її мови – це 

нерозривний, постійний, взаємозумовлюваний 

процес. Історична лінґвістика передбачає аналіз 

мовних явищ в одночасовому (синхронія) і 
різночасовому вимірах розвитку науки (діахронія). 

Тільки поєднання цих двох підходів до дослідження 

наукової мови дає змогу сформувати цілісну картину 

її становлення і функціонування. 

Мова науки виникла одночасно із 

писемністю. У розвитку наукової мови нами 

виділено такі історичні етапи: давні часи, античні 

часи, епоха Відродження, Новий час, Новітній час. 

На кожному історичному етапі домінувала мова 

народу, найбільш розвиненого у культурному 

аспекті. Давні мови є величезним сховищем 

людських знань, що потребують сучасного 

осмислення. 

Найдавнішою писемною мовою людства є 

шумерська, спорідненість якої не встановлено зі 

жодною із нині відомих. У Межиріччі тривалий час 

вона була сакральною мовою – відповідником 
латини у Середньовіччі. З клинописних текстів 

XXIX – I ст. до Р. Х. світ дізнався про наукові і 

технічні досягнення шумерів, що створили 

оригінальну концепцію “Ме” – сукупність 

божественних законів, які “увібрали в себе всю 

мудрість, усі наукові знання Шумеру” [цит. за 9]. 

Зразки найдавнішої протошумерської писемності 

віднайдено й на теренах України. Петрогліфи 

Кам’яної Могили – світової пам’ятки давньої 

культури поблизу Мелітополя у Запорізькій області 

(у 2008 р. тут створено Національний історико-

культурний заповідник) – розповідають про Бога-

творця, про упорядкування Хаосу і започаткування 

світового порядку [7]. 

Після підкорення Шумеру (2350 р. до Р. Х.) 

спільною для багатьох народів Месопотамії стала 

аккадська мова (мертва мова семітської сім’ї). 
Аккадці створили астрономічну, медичну, 

математичну термінологію. Нею написаний 

знаменитий кодекс законів Хаммурапі (бл. 1757 р. до 

Р. Х.). 

Аккадську наукову мову витіснила 

арамейська (група споріднених діалектів, що 

належали до семітської сім’ї, подібна до івриту). У 

VI – IV ст. до Р. Х. це була офіційна мова більшої 

частини Перської імперії. В епоху еллінізму й аж до 

арабського завоювання вона успішно конкурувала з 

давньогрецькою. Арамейська наукова література 

представлена передусім релігійними, філософськими 

та філологічними текстами. Це мова Ісуса Христа. 

До найдавніших належить також єгипетська 

писемність, що мала назву “медет нечер”, тобто 

божественна мова (давньогрецькою це звучить як 

ієрогліфи – священні знаки). Найдавніші єгипетські 

тексти датують 3200 р. до Р. Х. Єгипетська разом із 

коптською мовою, яка походить від неї, становлять 

окрему гілку афразійської сім’ї. Ця мова мала 

розвинену синоніміку, залишила багату лінґвістичну 

спадщину. Давньоєгипетське походження мають, 

для прикладу, терміни папірус, оазис, базальт, 

топоніми – Єгипет, Лівія, Асуан. У давньо-

єгипетському джерелі другої половини XV ст. до      

Р. Х. уперше згадується територія Північного 
Надчорномор’я – країна варварів Ґага 

(В. Крисаченко, 1995). 

В античні часи упродовж майже п’ятиста 

років, що передували епосі християнства, 

міжнародні функції виконувала давньогрецька мова, 

що належить до грецької групи індоєвропейської 

сім’ї. Її домінування визначалось як можливостями 

самої мови щодо розкриття змісту, логіки, структури 

текстів, так і високими культурними досягненнями 

греків, що спонукало еліту інших народів до її 

вивчення та використання. У Давній Греції 

появилася проза як жанр наукового викладу на 

противагу поетичним творам, що полегшували 

сприйняття змісту. У Середньовіччі давньогрецька 

була зразком літературної мови Візантії, отримала 

статус класичної у Західній Європі в епоху 

Відродження.  
Початок новогрецького історичного періоду 

відлічують від падіння Візантійської імперії (1453). 

Тривалий час новогрецька мова розвивалася в 

умовах диглосії (існування народної форми – 

димотики та літературної – катаревуси). Її сучасний 

стандарт заснований на димотиці, зокрема койне – 

діалекті, який був у вжитку наприкінці доби 

античності в Афінах. 

Після завоювання Греції Римом туди 

проникла еллінська наука. За словами 

Горація,“Graecia capta ferum victorem cepit”, тобто 

“полонена Греція полонила свого дикого 

переможця”. Давньоримська наука була двомовною. 

Грецькі запозичення або зберігали своє первинне 

значення (як географія), або розвивалися чи 

конкретизувалися. Латинська мова належить до 

латинсько-фаліскської підгрупи італьських мов 
індоєвропейської сім’ї. На її основі сформувалися 

мови романської групи, що розділяється на чотири 

підгрупи (ґалло-романську, італо-романську, іберо-

романську, східно-романську). Вона об’єднує понад 

50 народів загальною кількістю до 650 млн осіб [14, 

с. 21]. 

Розвиток класичної латинської мови 

відбувався одночасно з активною завойовницькою 

політикою Риму. До кінця ІІ ст. до Р. Х. нею 

розмовляли по всій території Італії. Вона стала 

офіційною мовою на Піренейському півострові та на 

півдні Франції. Латинська мова вплинула на мову 

кельтських і германських племен, які населяли 
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Ґаллію (територія сучасних Франції, Люксембурґу, 

Бельґії, Швейцарії та Нідерландів), Британію та інші 

області Європи. Під впливом латини сформувалася й 

англійська мова. До її складу ввійшла майже чверть 

латинської лексики. Це відбулося безпосередньо від 

римських завойовників, а також через мову 

германських племен англів, саксів та ґотів, які 

вторглись у Британію у V – VI ст. 

Латинь як міжнародна мова суспільного 

життя (освіта, наука, релігія, дипломатичні 

відносини) використовувалась у Європі до XVIII ст. 

Існував навіть крилатий вислів “In via est scientia via 

sine lingua latina”, тобто “немає шляху в науці без 
латини”. Латиною написано багато наукових праць 

учених Середньовіччя і Відродження, у т. ч. й звіт 

про відкриття Нового Світу А. Веспуччі (1503), 

“Космографія” С. Мінстера (1544), “Роксоланія”    

С.-Ф. Кльоновича (1584), “Генеральна географія” 

Вареніуса (1650). У XVIII ст. К. Лінней започаткував 

єдині назви рослин і тварин латинською мовою. 

Зараз латинь у біології розглядають як самостійну 

наукову мову, що розвинулася з латинської мови 

доби Відродження, але збагатилася численними 

термінами, запозиченими із давньогрецької та інших 

мов. Багато слів латинської мови вживаються у 

біологічних текстах у новому, спеціальному 

значенні. Граматика латинської біологічної мови 

спрощена, алфавіт доповнено літерами “j”,“k”,“w”. 

Латинь разом із давньогрецькими запозиченнями є 

також основою медичної терміносистеми, що 
започаткована “батьком” медицини давньогрецьким 

ученим Гіппократом у V ст. до Р. Х. у праці “Corpus 

Gippocratum” ( “Збірник Гіппократа”). 

Латинською мовою послуговувалися й 

українські учені, письменники, громадські діячі: 

Ю.Дрогобич (бл. 1450 – 1494), П. Русин з Кросна 

(1722 – 1794), Т. Прокопович (1681 – 1736), 

Г.Сковорода (1722 – 1794). Латиною була написана 

“Конституція” П. Орлика (1710). Це мова 

викладання в Острозькій (1576 – 1636) і Києво-

Могилянській академіях (1632 – 1817). Однак, на 

думку знаного дослідника руської (української мови) 

І. Фаріон, така практика стримувала об’єктивний 

процес розвитку національної наукової мови [13]. 

В епоху Реформації, що супроводжувалася 

секуляризацією культурного життя, утворенням 

держав національного типу, було встановлено строгі 
норми вживання латинської мови, що й стало 

стимулом для розвитку науки національними 

мовами ( 2017 року світ відзначав 500-річчя “95 тез” 

М. Лютера; Президент П. Порошенко підписав 

відповідний указ про відзначення цієї дати в 

Україні). 

Зараз латинь є офіційною мовою Ватикану і 

Католицької Церкви. В останні роки в країнах 

Західної Європи і Південної Америки виник рух за 

відродження використання латинської мови як 

міжнародної мови науки. Відбулося кілька конґресів 

створеної для цієї мети міжнародної організації. 

Географічні грецизми і латинізми, а також 

вплив давньогрецької і латинської мов на топоніміку 

проаналізовано нами при розкритті античних 

витоків сучасної географії, становленні термінології, 

формуванні географічної карти світу [3, 5]. Окремо 

потрібно проаналізувати вплив портуґальської і 

іспанської мов (романська група, що виникла на 

основі латини) на розвиток географічної 

термінології та назовництво, беручи до уваги роль 

носіїв цих мов в епоху Великих географічних 

відкриттів, що підтверджує значна кількість 

агіотопонімів (назви священних місць) на карті 

Нового світу, а також виникнення і сучасне 

функціонування іспансько- і портуґальськомовного 
світу. 

Від VII ст. аж до епохи Відродження 

культурні здобутки античного світу та давніх 

східних цивілізацій освоювались арабами і 

передавалися в латинському перекладі Західній 

Європі, зокрема були перекладені праці 

Аристотеля, Гіппарха, Клавдія Птолемея. Арабська 

мова, що належить до семітської групи афразійської 

(семіто-хамітської) сім’ї, у межах ісламського світу 

набула міжнародного статусу як давньогрецька і 

латинська. Значна частина її лексики проникла до 

європейських мов і вживається як інтернаціональна. 

До арабізмів належать математичні терміни 

алгоритм, цифра, алгебра, географічні – азимут, 

зеніт, мусон, сель, самум, сірокко, ваді та ін. Відомі 

топоніми-арабізми у позаарабському світі (Гібрал-

тар, Азов та ін.).  
В українську мову арабізми проникли через 

тюркські мови, зокрема кримсько-татарську та 

караїмську. На думку А. Кримського, перші арабізми 

у східнослов’янських мовах датуються IX – X ст. В 

арабських джерелах Середньовіччя знаходимо 

уривчасті відомості про Україну, зокрема племена, 

що її населяли (русь, славію, танію), міста (Куяб), 

торговельні шляхи (В. Січинський, 1992). Арабське 

походження, за однією із порівняльно-лінґвістичних 

версій, має етнонім, політонім Русь: від назви 

столиці Арабського Халіфату першої половини VIII 

ст., розміщеної поблизу сучасного Амману в 

Йорданії – Русайфи, що була трансформована у 

процесі міграції арабів (К. Тищенко, 2010). 

Науку і культуру європейського Середньо-

віччя представляла Візантія. Через неї антична 

грецькомовна культурна спадщина передавалася 
народам європейського Сходу і Заходу. Якщо 

історико-культурні традиції Візантії в українському 

науковому дискурсі висвітлені достатньо (видання 

Бібліотеки газети “День” “Повернення в Царгород”, 

2015), то природничо-наукові потребують глибшого 

дослідження. 

Наука у сучасному розумінні, а отже й 

наукова мова, виникли в епоху Відродження і в 

Новий час. Її особливістю є світський характер, 

критичний дух, об’єктивна істинність, практична 

корисність. Давньогрецька і латинська мови стали 

підґрунтям для виникнення інтернаціоналізмів у 

лінґвальних системах Європи. У цей час появилася 
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також національна термінологія.  

У XVIII ст. роль міжнародної наукової мови 

поряд із латиною стала виконувати французька мова. 

Після Великої французької революції (1789 – 1799) 

на нові мови було переведене університетське 

викладання. У поширенні ідей Просвітництва і 

французької наукової мови велику роль відіграла 

“Енциклопедія, або Тлумачний словник науки, 

мистецтва й ремесел” Д. Дідро та Ж.-Лерон               

д’Аламбера (1772). Французькою, наприклад, 

написана 36-томна “Природнича історія”                

Ж.-Л. Леклерка де Бюффона (1749 – 1804); 

“Подорож у рівноденні області Нового світу”           
А. Гумбольдта (1805 – 1834); “Опис країв 

Польського королівства” (1651), а також його 

розширений варіант “Опис України, кількох 

провінцій Королівства Польського, що тягнуться від 

кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з 

їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн, 

сіра де Боплана в Руані, у Жана Кайє, при 

королівському дворі” (1660, 1661). Текст опису 

1601 року видання з’являвся латинською (1662), 

французькою (1663, 1667), голландською (1664) та 

іспанською (1665, 1672) мовами. Автором перших 

українськомовних перекладів “Опису…” Ґ. Левас-

сера де Боплана є львівський дослідник Я. Кравець 

(1981, 1990).  

Загалом, франкізми збагатили суспільно-

політичну  термінологію (прем’єр, парламент, 

бюрократ, режим, раса, армія та ін). Відомі окремі 
приклади загально- і природничо-географічних 

термінів (пейзаж, район, містраль та ін). На 

французьку мову у 1880 р. припадало 28% обсягу 

наукової інформації, 1950 – 15%,  2005 р. – 1%.  

Міжнародною мовою у XIX ст. стала німецька 

(германська група індоєвропейської сім’ї), домі-

нуючи у природничих і точних науках. Німецько-

мовний вплив особливо відчутний у природничо-

географічній термінології (географічні германізми: 

карта, масштаб, ландшафт та ін.), а також у 

суспільно-географічній (штандорт, гінтерлянд та 

ін.). Німецькі вчені запропонували і активно 

послуговувалися термінами, створеними на античній 

основі (антропогеографія, політична географія та 

ін.). Німецькомовна “експансія”  пояснюється 

здобутками німецької наукової школи XIX – початку 

XХ ст.: праці А. Гумбольдта (1769 – 1859),              
К. Ріттера (1779 – 1859), О. Пешеля (1826 – 1875), 

Ф. Ріхтгофена (1833 – 1905), Ф. Ратцеля (1844 – 

1904), А. Геттнера ( 1859 – 1941) та інших учених. 

Під німецькомовним впливом перебувала й 

галицька географія початку XX ст. Цей вплив 

проаналізував С. Рудницький у праці “Начерк 

географічної термінольогії”, що за своєю струк-

турою є німецько-українським словником (1908). 

“Зробив я так, – пише учений, – тому що: 1) німецька 

географічна термінологія є більш докладною, 

методичною і багатшою, ніж англійська чи фран-

цузька; 2) географічна наука є найбільш систе-

матично розвиненою саме у Німеччині” [11, с. 2]. 

С. Рудницький вважав себе “рішучим прик-

лонником міжнародних термінів”, відступати від 

яких потрібно лише там, “де навіть стримані німці 

наставили питомі терміни” [11, с. 3]. До одного 

німецького терміна він подає  часто кілька 

українських, ставлячи, на його думку, найбільш 

відповідний термін на перше місце (при цьому таким 

терміном може бути і міжнародний). 

Це переконання С. Рудницький втілював у 

життя безпосередніми запозиченнями та каль-

кулюванням українськими мовними засобами, 

наприклад геоморфологічної термінології  В.-М.Девіса. 

Така позиція С. Рудницького мала методологічний 
характер і принципове значення для розвитку 

національної термінології загалом. У цей період 

деякі львівські учені (В. Левицький, І. Кандяк,            

І. Верхратський, Р. Цегельський) виступали за 

пріоритет національних елементів у терміно-

системах. У міжвоєнний період тривала також 

наукова дискусія між НТШ, з одного боку, і 

Українською Господарською Академією в 

Подєбрадах та Всеукраїнською академією наук, з 

іншого, щодо шляхів подальшого розвитку 

української термінології, зокрема співвідношення 

національних та чужомовних терміноелементів. 

С. Рудницький розумів також усю важливість 

проблеми залучення у науковий обіг живої народної 

мови окремих реґіонів. Відкидаючи надмірний 

галицький патріотизм, він писав: “Справу наукової 

мови може вирішити тільки загальний з’їзд з усіх 
українських земель, а Галичина – це одна десята 

частина України, а в російській Україні не один 

десяток українців-природописців, не бачучи змогу 

працювати в українській мові – пішли на службу 

чужій науці” [12, с. 3]. Результатом цього стала 

мовна нерозвиненість багатьох національних 

поняттєво-термінологічних систем, виникла потреба 

звертатися до тих мов, у яких вони вже стабі-

лізувались унаслідок концептуальності багатьох 

понять. 

На думку С. Рудницького, концептуальність 

творення термінологічних систем потребує, щоб 

термінологія була “легка і прозора”, щоб вона при 

відтворенні іншими мовами “кованини майже не 

вимагала” [12, с. 3]. 

Спільні засади термінотворення для Галичини 

та Наддніпрянщини здатний координувати спільний 
центр, який сприяв би тому, “щоб термінологічні 

матеріали були найповажнішим науковим збором 

передискутовані, а праці термінологічних хоробрців 

не перетворювалися у сіфізовий труд” [11, с. 39].  

Словник термінів С. Рудницького, незва-

жаючи на втрату реальних відповідників у 

сучасному мовленні, має незаперечну історико-

географічну та лінґвістичну цінність. Окрім того, він 

став підґрунтям для подальшого розвитку геогра-

фічної термінології. 

Німецькою мовою написані також деякі статті 

С. Рудницького (“Ukraina und die Ukrainier”, 1914; 

“Die Verbreitung der Ukrainier”, 1915; “Ukraina. Land 
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und Volk”, 1916 та ін.), що ознайомлювали європей-

ський світ із українською справою у 10–20-их роках 

ХХ ст. 

Унаслідок двох Світових воєн значення 

німецької мови у міжнародній науковій комунікації 

послабилось. Якщо 1880 року на німецьку мову 

припадало 24% обсягу наукової інформації, 1950 – 

20%, то 2005 року – 1%. Натомість, обсяг наукової 

інформації, поданої англійською мовою, за період 

1880 – 2005 рр. зріс з 36% до 93%. Англізація науки 

посилює комунікацію між ученими різних наукових 

шкіл і держав, полегшує наукове спілкування, 

порозуміння учених шляхом використання 
зрозумілих термінів, понять. Водночас вона 

зумовлює засилля англійської термінології у 

національних наукових мовах, що деструктивно 

впливає на їхній розвиток. Майже 85% наукових 

видань, які виходять сьогодні у світі, – англомовні. 

Англійська мова домінує в інформатиці, економіці, 

політиці, а через них і в суспільній географії 

(англіцизми: гартленд, римленд, коустленд, 

діджитальна економіка, габ, інжиніринг, Інтернет 

та ін.). Загалом, англомовні номінативні процеси є 

характерною особливістю мови науки ХХІ ст. 

Висновки. Мова географії – важливий, однак 

малодосліджений напрямок наукового пізнання. 

Діахронний метод, етимологічний аналіз дає змогу 

отримати емпіричний термінологічний і топоні-

мічний матеріал для осмислення логіки створення, 

сучасного використання та шляхів подальшого 
розвитку вербальної наукової мови.  

Проведене дослідження процесів розвитку 

писемності та науки євроцентричне. Поза увагою – 

китайська та індійська цивілізації, хоч китайську 

протоієрогліфіку датують VІ тис. до Р. Х., індійську 

– ІІІ тис. до Р. Х. У філософських традиціях східних 

цивілізацій домінують настанови морально-етичного 

характеру, у т. ч. щодо використання позитивного 

досвіду попередніх поколінь (культ предків), 

пошуків минулого у майбутньому і майбутнього у 

минулому. 

У процесі історичного розвитку відбулося 

зміщення і просторове розширення зон впливу мови 

як засобу міжнародної наукової комунікації від 

Близько-Східного реґіону в давні часи (ХХІХ−VІІІ ст. 

до Р. Х.) через Середземномор’я в античності 

(VІІІ ст. до Р. Х.−V ст.), Арабський Світ у Середньо-

віччі (VІІ−ХV ст.), Європу Нового часу 
(ХVІ−ХХ ст.) до глобального рівня із сучасним 

домінуванням англійської мови. Часо-просторовий 

розвиток мовно-наукових процесів відображає 

цивілізаційний поступ людства. Дослідження 

нематеріальних “мовних слідів” як різновиду 

“цивілізаційних слідів” убезпечує від втрати певних 

знань і досвіду минулого та дає змогу відобразити 

тяглість географічного пізнання, створити повну 

концептуальну географічну картину сучасного 

Світу. 

При опрацюванні фахової української 

наукової мови слід опиратися на загальномовні 

здобутки, наприклад, “Етимологічний словник 

української мови”: у 7-и т. (1982 – 2012), “Атлас 

української мови” : в 3-х т. (1984, 1988, 2001), 

“Великий тлумачний словник сучасної української 

мови”: 7-е вид. (2009), “Загальнослов’янський 
лінґвістичний атлас” (міжнародний дослідницький 

проект із вивчення і лінґвістичного картографування 

фонетичних, лексичних, граматичних рис усіх 

слов’янських країн) тощо. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ – 

ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Розглянуто геоекологічні аспекти проблеми питного водопостачання в Україні. Наголошено, 
що за рівнем водозабезпеченості наша держава поступається найбільшим європейським країнам. 
Відзначено, що на більшій частині території України екологічний стан водних об’єктів є 
незадовільним, та окреслено головні причини його виникнення. Схарактеризовано вплив 
забруднення поверхневих вод на якість підземних вод, які є важливими джерелами питного 
водопостачання. 

Ключові слова: водні об’єкти, геоекологічний стан, поверхневі води, підземні води, питне 

водопостачання. 
Karyna Nasals’ka. Ecological problems of the natural water objects as sources of supply of 

drink water in Ukraine. Water resources of Ukraine are limited and unevenly located on its territory. 
Ukraine is considered to be one of the countries with the least supplies of local water resources in Europe. 
Providing water to the population and national economy is already unsatisfactory in some regions. In 
addition, the quality of water of some water supply sources is drastically deteriorating as a result of their 
pollution with waste waters. 

According to the geographical location almost all main river basins of Ukraine (except the 
Southern Buh) belong to the water basins of international use, which causes activation of cross-border 
water-ecological interrelations, including conflicts and the necessity of accelerated development of basin 
management of water resources. 

The water of the most water objects of Ukraine is currently classified as polluted and dirty. The 
most critical situation is in the basins of the rivers such as the Dnipro, the Siverskyi Donets, the rivers of 
Azov region, some tributaries of the Dnister, the Western Buh, where water is classified as very 

contaminated. 
The elements of ecological and metabolic regression are characteristic for the ecosystems of the 

majority of water objects of Ukraine. To a great extent it is caused by anthropogenic pollution and plough 
disturbance of water-intake landscapes. 

Pollution of surface waters considerably influences the quality of underground waters, that are 
actively used for drinking and other purposes. Nitrate contamination above maximum permissible 
concentration is observed practically throughout the territory of Ukraine, except its western regions.  

One of the important issues of drinking water hygiene is the protection of water supply sources, that 

have the following  important hygiene characteristics such as availability of a source, its water content 
correlated with the demand for water, exposure to the influence of natural and social (anthropogenic) 
factors and as a result, the level of security of a source in hygiene respect as well as possibility to 
organize sanitary protection, allowing to control efficiently acceptable level of negative influence on a 
source. 

Key words: water objects, geoecological state, surface waters, underground waters, supply of drink 
water. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Сьогодення характеризується нестримним погір-

шенням екологічної ситуації практично в усьому 

світі. Не є винятком Україна, значну частину 

території якої складають реґіони давнього й 

інтенсивного сільськогосподарського (частково – 

промислового) освоєння. Одним з істотних еко-

логічних наслідків як сільськогосподарського, так і – 

особливо – промислового виробництва є забруд-

нення природних водних об’єктів – річок, озер, 

підземних вод тощо. В останні десятиріччя 

масштаби забруднення стали настільки значними, 
що проблема набула не лише геоекологічного, а й 

медико-соціального характеру. Тому дослідження 

екологічного стану водних об’єктів – джерел 

питного водопостачання – є вельми актуальними. 

Огляд останніх публікацій. Геоекологічні 

аспекти проблем якості питної води за останні два 

десятиріччя досліджували В. К. Хільчевський [4], 

С. І. Сніжко [3] та інші науковці [1], які приділяли 

найбільшу увагу екологічним і медико-санітарним 

аспектам питань водопостачання й водовідведення, 

оцінки та прогнозування якості природних вод.  

Метою статті є окреслення основних 

геоекологічних проблем природних водних об’єктів 

України як джерел питного водопостачання. 

Завдання статті: 
- порівняти забезпеченість України водними 

ресурсами з деякими країнами Західної Європи; 
- дати загальну характеристику водозабез-

печеності України; 

- окреслити особливості впливу аграрного 

сектору на стан водних ресурсів; 

- схарактеризувати суть найголовніших 

екологічних проблем водних об’єктів України. 

Виклад основного матеріалу. Водні ресурси 

України є обмеженими і дуже нерівномірно 

розподіленими за територією. За запасами місцевих 

водних ресурсів (0,8 тис. м3 на 1 мешканця) Україна 

вважається однією з найменш забезпечених у Європі 

країн (у Швеції – 2,5 тис. м3, Великій Британії – 5, 

Франції – 3,5, Німеччині – 2,5 тис. м3) [2].  

Уже зараз у деяких районах забезпечення 

водою населення й національного господарства є 

незадовільним. До того ж різко погіршується якість 

води деяких джерел водопостачання в результаті їх 
забруднення стічними водами. 

В Україні налічується 63119 річок, у тому 

числі великих (площа водозбору понад 50 тис. км2) – 

9, середніх (від 2 до 50 тис. км2) – 81 і малих (менше 

2 тис. км2) – 63029. Загальна їх довжина становить 

206,4 тис. км, із них 90% припадає на малі річки [2].  

За географічним розташуванням майже всі 

основні річкові басейни України (за винятком 

Південного Бугу) належать до водних басейнів 

міжнародного користування, що зумовлює актив-

ність транскордонних водно-екологічних взаємо-

зв’язків, в тому числі й конфліктів, та необхідність 

прискореного розвитку басейнового управління 

водними ресурсами. 

Водний фонд України включає близько 8073 

озер і лиманів із загальною площею дзеркала    

4021,5 км2, в тому числі лиманів – 1073 км2. 

Кількість водосховищ, які мають об’єм води 1 млн. м3 

та більше, становить 944. Відносно незначну 

частину території займають болота, заболочені і 

перезволожені землі – 3,6 млн. га, в той же час вони 

відіграють значну ресурсостабілізаційну роль 

водного балансу [2]. 

Прогнозні ресурси прісних підземних вод 

складають 20,9 км3 на рік, експлуатаційні ресурси – 
5,7 км3. Балансові запаси підземних вод, що 

гідравлічно не зв’язані з поверхневим стоком і є 

додатковими водними ресурсами місцевого 

формування, становлять близько 7 км3. Найбільші 

об’єми  підземних вод припадають на басейни 

Дніпра (61%), Сіверського Дінця (12%) і Дністра 

(9%) [2].  

Вода більшості водних об’єктів України в 

наш час класифікується як забруднена і брудна (IV–

V клас якості). Найгостріша ситуація спостерігається 

в басейнах річок Дніпра, Сіверського Дінця, річках 

Призов’я, окремих притоках Дністра, Західного 

Бугу, де вода класифікується як дуже брудна (VI 

клас). Для екосистем більшості водних об’єктів 

України властиві елементи екологічного та мета-

болічного регресу. Значною мірою це пов’язано з 

техногенним забрудненням та розораністю водо-
збірних ландшафтів [2]. 

Озера в Україні вивчені недостатньо. Їх 

натурні обстеження проводилися спорадично. Через 

це дані про озера неоднорідні, переважно загального 

характеру. Режим рівнів води озер непостійний, і 

тому площа їхнього дзеркала та об’єм також 

непостійні. Внаслідок цього опубліковані дані часто 

неузгоджені та незіставні. 

У Постанові Верховної Ради України «Про 

основні напрямки державної політики у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки» (1998 р.) 

визначені такі найбільш актуальні екологічні проб-

леми природних вод на території України: 

 надмірне антропогенне навантаження на 

водні об’єкти внаслідок екстенсивного способу ве-

дення водного господарства призвело до кризового 
зменшення їхнього потенціалу самоочищення та 

самовідтворення й виснаження водоресурсного 

потенціалу; 

 значне забруднення водних об’єктів внас-

лідок невпорядкованого відведення стічних вод від 

населених пунктів, господарських об’єктів і 

сільськогосподарських угідь; 

 широкомасштабне радіаційне забруднення 

басейнів багатьох річок внаслідок аварії на Чорно-

бильській АЕС; 

 погіршення якості питної води внаслідок 

незадовільного екологічного стану джерел питного 

водопостачання, невідповідності існуючих техно-
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логій водопідготовки санітарним нормам і правилам 

внаслідок різкого погіршення стану води у водних 

об’єктах, де проводиться водозабір; 

 недосконалість економічного механізму 

фінансування й реалізації водоохоронних заходів; 

 відсутність автоматизованої постійно діючої 

сітки моніторингу системи водокористування тощо. 

Зазначені екологічні проблеми є актуальними 

для всіх водних басейнів України. Це, зокрема, 

стосується Дніпра, водні ресурси якого становлять 

близько 80% водних ресурсів України і забез-

печують водою понад 32 млн. населення та 2/3 
господарського потенціалу країни [2].  

Найбільшу кількість забруднюючих речовин 

водокористувачі скинули у 1998 р. до Дніпра – 757 

тис. т (23% від усіх скидів); 60% території басейну 

Дніпра розорано, на 35% його площі земля сильно 

еродована, на 8% території трансформовано 

первинний природний ландшафт [2]. Водосховища 

на Дніпрі стали акумуляторами забруднювачів.  

До основних причин, що зумовлюють загроз-

ливий екологічний стан природних вод України, 

належать: 

 скидання неочищених та недостатньо 

очищених комунально-побутових і промислових 

стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через 

систему міської каналізації; 

 надходження до водних об’єктів забруд-

нюючих речовин у процесі поверхневого стоку із 
забруднених територій та сільськогосподарських 

угідь, ерозії ґрунтів на водозабірній площі тощо.  

Забруднення поверхневих вод значною мірою 

впливає на якість підземних вод, які активно 

використовуються для пиття та інших цілей. 

Нітратне забруднення більше гранично допустимої 

концентрації спостерігається практично на всій 

території України, за винятком її західних областей. 

В Україні виявлено понад 200 осередків 

стійкого забруднення підземних вод. Виведено з 

ладу 10 водозаборів загальною потужністю 80 млн. м3 

на рік [2]. Основним джерелом питного водо-

постачання населення України є поверхневі водні 

об’єкти. Приблизно 60% населення споживає воду з 

Дніпра, 15% – з інших поверхневих джерел, 25% 

населення, в основному, сільського, споживає воду з 

підземних джерел. 70% населення України (близько 

34 млн. осіб) споживає питну воду з нецентралізо-

ваної системи водопостачання. Тільки 24% 

населення, що проживає в сільській місцевості (3,7 

млн. осіб) має доступ до централізованого питного 

водопостачання, решта сільських жителів споживає 

воду з нецентралізованих, більшою частиною, 

підземних джерел (колодязів, шахтних криниць, 

свердловин) [2].  

Одним із принципових питань гігієни питної 
води є охорона джерел водопостачання, найважли-

вішими гігієнічними характеристиками яких є 

доступність джерела, його водність, співвіднесена з 

потребами у воді, відкритість до впливу природних і 

соціальних (техногенних) чинників та, як наслідок, 

ступінь надійності джерела в гігієнічному 

відношенні, а також можливість організації зон 

санітарної охорони, які дозволяють ефективно 

контролювати допустимий ступінь негативного 

впливу на джерело.  

Висновки. Проблема питної води в Україні є 

надзвичайно гострою. З одного боку, наша країна 

має нижчий, порівняно із середньоєвропейським, 

показник водозабезпеченості. З іншого боку, якість 

води в наявних джерелах водопостачання (поверх-

невих і підземних) є переважно незадовільною. 

Якщо перший зі згаданих аспектів має природний 
характер (Україна, на відміну від більшості 

європейських держав, розташована в секторі 

помірно континентального клімату), то другий 

пов’язаний з антропогенним впливом на довкілля, 

зокрема водні об’єкти. Покращення екологічного 

стану водного середовища можливе як у загальному 

контексті заходів з охорони природи (заповідання 

територій, зменшення надходжень забруднюючих 

речовин до природних вод), так і спеціальними 

методами очистки води річок, водоймищ і підземних 

водотоків, що є джерелами водопостачання. 
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МАКРОПОЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ:  

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ 
 

Стаття присвячена виявленню тенденції зростання агломерацій-мільйонників у країнах 

різного типу. Розкрито чинники макрополізаційних процесів, показано динаміку урбанізаційної 

структури у світі, у тім числі в розвинених країнах, та країнах, що розвиваються. Висвітлено зміни 

кількості та людності мегаміст, здійснено їх групування за темпами зростання людності. 
Проведено групування країн світу за коефіцієнтом зростання питомої ваги населення, що проживає 

у містах-мільйонниках. 

Ключові слова: макрополізація, мегамісто, місто, урбанізація, урбаністична структура. 

Iryna Hudzelak. Macropolization in the modern world: global trends and regional differences. 

In 2017, 4069 million people lived in cities which is 54% of the world's population. As a result of declining 

in rates of natural growth of population in the world, the pace of urbanization has also slowed down. 
However, due to the powerful demographic potential of rural areas, the rate of redistribution of population 

between the city and the village is increasing. In 2050, the level of urbanization will increase to 66.4%, and 

the number of rural population will be declining after 2020. Especially there is a rapid growth of large 

cities. 
Macropolization in the modern world is mainly due to the developing countries, which are 

characterized by powerful processes of industrialization. In developed countries, the growth rate of urban 

population is low, and 1063 cities in Europe and North America are depopulated. 
In 2016, there were 512 cities with a population of more than one million in more than 100 countries 

around the world. In general, such agglomerations concentrate 22.6% of the totalor 41% of the urban 

population of the world. According to UN forecasts, in 2030 the number of agglomerations with a population 

ever one million will increase to 662: they will have 27.3% of the world's population or 45% of the urban 
population. In general, the population of large cities (over 0.5 million people) will increase by 36.7%, while 

the population of the rest of urban settlements will increase by only 13.7%. 
The fastest population growth occurs in megacities (over 10 million people), which reached 31 in 

2016. The largest of the mare Tokyo, Delhi, Shanghai, Mumbai, São Paulo, Beijing and Mexico City. 

According to UN forecasts, in 2030 the number of megacities will increase to 41, with only three of them in 

Europe and two more in North America. The macropolization of the world will be due to rapid urbanization 
in the countries of Africa and Asia. Itis here that new megalopolises are formed, which, according to their 

spatial scales, demographic and economic potential, can exceed the American and European ones. 
Keywords: macropolization, megacity, city, urbanization, urban structure. 

 

Актуальність теми. Міське населення світу 

зростає швидкими темпами, які значно випереджають 
темпи зростання сільського населення. У найближчі 

роки за прогнозами ООН сільське населення світу 

почне скорочуватися. Нерівномірність процесів 

природного відтворення та сформовані міграційні 
потоки у глобальному масштабі, поряд з особ-

ливостями внутрішньодержавної міграціїв різних 
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країнах, зумовлюють тенденції урбогенези. Вони 

мають ряд спільних рис, які передусім виявляються у 

швидкому зростанні великих міст. Посилення 

концентрації населення у великих урбанізованих 

ареалах супроводжується появою нових рис 
соціально-економічного і культурного розвитку, 

зумовлює загострення екологічних проблем. Водно-

час на міжагломеративному просторі  у багатьох 

країнах зменшується щільність населення та 

економічної діяльності. Професор Шведської школи 

економіки Кйелл Нордстрем вважає, що світ зараз 

знаходиться тільки на початку найбільш швидкого 

урбанізаційного процесу. Через 30 років 80–85% 

населення світу проживатиме у 600-х агломераціях 

(це сучасні мільйонники), де буде сконцентровано 95–

99% економічної активності. Решта території 
нинішніх понад 210 країн перетвориться на 

небажаний, непотрібний простір (junkspace). Отже, 

проблема урбанізаційного розвитку є актуальною і 

потребує всебічного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання розвитку урбанізаційних процесів у 

глобальному та регіональному вимірідосліджуються у 

наукових школах суспільної географії, економіки, 

соціології, політології та демографії. Проблеми 

урбогенези у глобальному та національному аспектах 

висвітлені у працяхтаких вчених як О. Гладкий,         
О. Денисенко, О. Дронова, Д. Лей, Д. Масей,                

Т. Нєфьодова, М. Пасіон, П. Полян, Є. Перцик,          

Н. Слука, П. Тейлор. Джерельною основою прове-

деного дослідження стали офіційні звіти Економічної 

і соціальної ради ООН з питань урбанізації та 

розвитку міст. 

Мета дослідження – виявити глобальні тен-

денції та регіональні відмінності динаміки 

урбанізаційних процесів та формування урбаністичної 

структури у різних країнах світу, показати просторові 

аспекти процесу макрополізації сучасного світу, який 

характеризується дуже швидкими темпами зростання 
великих міст та міст-мільйонників.  

Виклад основного матеріалу. Процеси 

індустріалізації, які розпочалися у Європі в XVІІІ ст., 

зумовили швидке зростання європейських міст, а 

також економічно пов’язаних з ними великих 

приморських центрів у інших регіонах. У 1800 р. у 

світі налічувалося вже 50 міст людністю понад 100 

тис. осіб, найбільшими з яких були Пекін, Лондон, 

Гуанчжоу, Стамбул, Париж. У 1900 р. кількість міст із 

населенням понад 100 тис. осіб збільшилася до 300, із 

них 16 налічували понад мільйон жителів. Найбільші 
міста світу (Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлін, 

Чикаґо) розташовувалися у розвинених країнах 

Європи та Америки, які характеризувалися найви-

щими темпами урбанізації з-поміж інших регіонів. Це 

результат вибухового природного приросту населення 

у сільських поселеннях розвинених країн, зумов-

леного різким скороченням передчасної смертності і 

зростання середньої тривалості життя. Високий 

природний приріст формував значний міграційний 

потенціал сільської місцевості – вже у ХІХ ст. 

більшість міст Європи та Північної Америки зростали 

виключно завдяки міграційному притоку. В Азії, за 

винятком найдавніших урбанізованих ареалів зі 

столичними функціями, подібні тенденції почали 

простежувалися аж у ХХ ст. 

За період з 1850 до 1900 рр. кількість міського 
населеннясвіту збільшилася на 175%, тоді як усе 

населення зросло лише на 33%. З 1950 до 2000 рр. 

міське населення потроїлося, а кількість населення 

світу збільшилася всього на 137%. Швидкість 

перерозподілу населення між містом і селом 

збільшується: у 1950–1955 рр. темп приросту міського 

населення випереджав аналогічний показник для 

сільської місцевості у 2,6раза, а в 2010–2015 рр. – у 16 

разів [4]. 

У 2017 р. у міських поселеннях проживало 

4069 млн осіб, що становило 54% населення світу [3]. 
Прогнозують, що після 2020 р. сільське населення 

почне депопулювати, а міське зростатиме щороку 

приблизно на 1,1%. Таким чином у 2050 р. міська 

людність досягне 6,34 млрд. осіб, тоді як сільська 

трохи перевищить 3,2 млрд. Рівень урбанізації, за 

прогнозами ООН, зросте до 66,4%, причому у 

розвинених країнах він становитиме 85,4%, а в 

країнах, що розвиваються –63,4% [4]. Цей ріст 

забезпечуватиметься міграціями з села у місто, 

зміною статусу сільських поселень на міські, а також 

у країнах, де збереглася багато- і середньодітна 
модель репродуктивної поведінки, ще й за рахунок 

природного приросту. 

 В умовах зниження темпів приросту населення 

Землі, темпи урбанізації також сповільнились. Якщо у 

1950–1955 рр. рівень урбанізації збільшувався в 

середньому на 1,2% за рік, то протягом 2007‒2011 рр. 

– всього на 0,5% [4]. Передусім зростання рівня 

урбанізації уповільнилося в розвинених країнах світу, 

а в країнах, що розвиваються, рівень урбанізації 

зростає утричі швидше, таким чином розрив за мірою 

урбанізованості поступово нівелюється. 
Сучасний процес урбанізації супроводжується 

найвищими темпами зростання великих міст. 

Макрополізація обумовлена рядом чинників. 

Особливо великі економічні переваги діяльності 

різноманітних кластерів, що функціонують у 

реальному секторі економіки: наявність необхідної 

жорсткої інфраструктури; відсутність потреби у 

складуванні продукції, адже виробництво і доставка 

продукції у чіткі терміни залежить виключно від 

індивідуальних замовлень; висока ефективність 

інвестицій увсіх секторах економіки. Великі міста 

концентрують освічену, кваліфіковану, креативну 
робочу силу. Посилюються соціальні зв’язки, 

інформаційний обмін, що загалом прискорює 

інноваційні процеси. Тобто великі міста є осередками 

цивілізаційного поступу. Вони приваблюють міг-

рантів сформованим диверсифікованим ринком праці 

та добре розвиненим сервісом. 

Впродовж останніх кількох десятиліть 

намітилися тенденції більш швидкого зростання 

агломерацій-мільйонників. Ще у 1950 р. їх 

налічувалося 83, із них 49 – в розвинених країнах. У 

2016 р. з 512-ти міст-мільйонників лише третина 
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знаходилися в розвинених країнах. Загалом такі 

агломерації концентрують 22,6 % усього, або 41% 

міського населення світу (табл. 1). Агломерації-

мільйонники розміщені у 115 країнах світу: най-

більше їх у Китаї (115), Індії (58), США (45), Бразилії 

(21), Мексиці (14), Росії (13), Індонезії (11), Пакистані 

(10), Південній Кореї (9), Японії, Туреччині, Ірані, 

Ніґерії (по 8).  

 

Таблиця 1 

Урбаністична структура населення світу 

Групи міст 

за 
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понад 10 31 500 6,8 12 41 730 8,7 14 185 146 

5–10 45  308 4,2 8 63 434 5,2 9 146 141 

1–5 436  861 11,6 21 558 1128 13,4 22 141 131 

0,5–1 551   380 5,1 10 731 509 6,0 10 142 134 

менше 0,5 … 1985    26,8 49 … 2257 26,7 45 138 114 

Розраховано за [2, 4]. 

 

Урбаністична структура світу зазнає транс-

формації. Тенденції макрополізації чітко просте-

жуються на рис. 1: частка населення, що проживає в 

містах менше 500 тис. жителів, стабільно 

зменшується (з 67% у 1950 р. до 50% у 2015 р.), 

особливо швидке скорочення питомої ваги міського 

населення в містах менше 300 тис. осіб. Ці процеси 

однаково властиві і розвиненим країнам, і країнам, що 
розвиваються. Проте, в країнах, що розвиваються 

швидкість перерозподілу міського населення між 

агломераціями є значно вищою, адже демографічний 

потенціал сільської місцевості ще не вичерпаний, а 

процеси індустріалізації властиві більшості країнам 

цього типу. Водночасвідбувається надзвичайно 

стрімке зростання міст людністю понад 1 млн осіб, у 

тім числі з населенням понад10 млн (ООН відносить 

їх до категорії мегаміст). 

 

 

Рис.1. Розподіл міського населення за групами людності міст (млн осіб), % 
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Розвинені країни пережили тривалий період 

депопуляції. Внаслідок постарілої вікової структури 

у більшості з них уже не буде змоги досягнути хоча 

б простого відтворення поколінь. Тому макрополі-

зація відбувається помітно повільнішими темпами, 

переважно за рахунок зовнішньоміграційної скла-

дової. В розвинених країнах за рахунок посилення 
домінуючих функцій у світовій економіці 

глобальних міст виявлено найшвидші темпи 

зростання у групі людності від 1 до 5 млн осіб, дещо 

нижчі в групі понад 10 млн жителів. Загалом в 

агломераціях-мільйонниках проживає 39,5% місь-

кого населення розвинених країн (рис. 2). Пере-

важання смертності над народжуваністю та 

економічна трансформація й зростання безробіття 

спричинили зниження людності багатьох великих 

міст Європи та Північної Америки:депопуляція у 

1990–2014 рр. відбувалася у 1063 містах з насе-

ленням більше 0,5 млн осіб, у тім числі в столицях – 

Братиславі, Будапешті, Ризі, Сараєво, Талліні, 
Тбілісі, Єревані [2].   

У країнах, що розвиваються питома вага 

міського населення, яке проживає в агломераціях 

мільйонниках, дещо вища від среднього значення у 

розвинених країнах – 41,6%, проте зростає швид-

шими темпами. 

 

Частка міського населення в агломераціях людністю понад 1 млн осіб, %

61 і вище 41 - 60 21 - 40 до 20

 

Рис. 2. Частка міського населення в агломераціях-мільйонниках, 2015 р. (побудовано автором за [4]) 

 

Для виявлення швидкості макрополізаційних 

процесів розраховано коефіцієнт зміни частки 

людності в агломераціях-мільйонниках впродовж 

2000‒2015 рр. по 115-ти країнах світу. Найвищі 

темпи макрополізації були властиві Болівії та 

азійським країнам – Сирії, М’янмі, В’єтнаму, 

Туреччині та Саудівській Аравії (рис. 3). Вищі від 

середніх у світі (110,2%) темпи макрополізації 

простежувалися у 16-ти країнах, серед яких по шість 
– в Африці та Азії, а також у Німеччині, Канаді, 

Колумбії та Венесуелі. Третю групу сформували 

країни з темпами макрополізації близькими та 

нижчими від середнього: всього 41 країна, у тім 

числі близько половини – належать до розвинених 

країн. Зменшення частки населення у містах 

людністю понад 1 млн. осіб зафіксоване у 41 країні, 

переважна більшість яких – це розвинені країни 

світу, зокремаЯпонія, Франція, Італія, Нідерланди, 

Греція, Румунія, Угорщина, Португалія, Австралія. 

В Україні коефіцієнт уповільнення макрополізації 

становить 79% і є найвищим серед європейських 

країн. За досліджуваний період в 11-ти, переважно 

невеликих за людністю, країнах міста досягли 

мільйонної позначки. Такі агломерації на сьогодні 

концентрують більше половини міського населення 

країн (Монголія, ОАЕ, Ліберія, Буркіна-Фасо) чи 

близько третини, як наприклад в Руанді, Чад, Ніґері, 

Сьєрра-Леоне, Ірландії. 

У подальшому передбачають уповільнення 
темпів макрополізації. За прогнозом ООН до 2030 р. 

кількість агломерацій людністю понад 1 млн. осіб 

зросте до 662, у них проживатиме 27,3% усього, або 

45% міського населення світу. Загалом населення 

великих міст (понад 0,5 млн.) збільшиться на 36,7%, 

тоді як людність решти міських поселень зросте 

лише на 13,7%.  

Упродовж 2000‒2015 рр. найбільш швидке 

зростання кількості населення демонстрували 

мегаміста – 185 % (табл. 1), тоді як коефіцієнт 

зростання людності усіх міст-мільйонників становив 
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у середньому 152,6%. До 2030 р. мегаміста 

зберігатимуть найвищі темпи зростання людності 

(146%) серед усіх груп людності. У 1950-их рр. до 

мегаміст належали Нью-Йорк і Токіо, у 1970-их рр. 

до них приєдналося Мехіко. У групі найменш 

розвинених країн критерію мегаміста досягла Дакка 

лише на початку ХХІ ст. У 2016 р. налічували 31 

агломерацію людністю понад 10 млн. осіб. 

Найбільші серед них– Токіо (38,1 млн осіб), Делі 

(26,5), Шанхай (24,5), Мумбаї (21,4), Сан-Паулу 

(21,3), Пекін і Мехіко ( по 21,2).  

 

Темп зростання частки населення в агломераціях
 людністю понад 1 млн осіб (2015 р. до 2000 р.), %

130 і вище

115 - 129

100 - 114

менше 100

Країни, у яких міста досягли
1 млн осіб у 2000 - 2015 рр.

 

Рис. 3. Темпи макрополізації у країнах світу, 2000–2015 рр. (побудовано автором за даними [4]) 

 

За середньорічними темпами зростання 

кількості населення у 1990–2014 рр. мегаміста 

об’єднані у декілька груп [4]: 

1) 0–2% ‒ Лондон, Париж, Москва, Нью-Йорк, 

Лос-Анджелес, Токіо, Осака, Мехіко, Сан-Паулу, 

Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айрес, Маніла, Колката, 

Джакарта; 

2) 2–4% – Каїр, Стамбул, Карачі, Делі, Мумбаї, 

Банґалор, Ахмадабад, Дакка, Хошімін, Тяньцзінь; 

3) 4–6% – Шанхай, Пекін, Гуанчжоу, Чунцін, 

Лаґос, Кіншаса; 

4) понад 10% – Шеньчжень. 

За прогнозами ООН у 2030 р. кількість 

мегаміст зросте до 41, причому лише три з них 

будуть знаходитись у Європі і ще два – у Північній 

Америці. Найвищі середньорічні темпи зростання 

людності прогнозують для таких мегаміст: Лаґос, 
Кіншаса, Луанда, Дар-ес-Салам, а депопуляція 

розпочнеться в Токіо та Осаці [4]. Отже, мегаполі-

зація світу відбуватиметься завдяки швидкій 

урбанізації в країнах Африки та Азії. Саме тут 

формуються нові мегалополіси, які за своїми 

просторовими масштабами можуть порівнюватися з 

Приатлантичним (США) і Західноєвропейським 

міждержавним.В Китаї формується найбільший за 

розмірами, демографічним та економічним 

потенціалом мегалополіс Шанхай – Нанкін – 
Ханчжоу. Він займає площу 60 тис. км2, де 

включаючи субурбії проживає понад 100 млн. осіб, а 

його внесок у китайську економіку – близько 10% 

ВВП країни. 

Процеси макрополізації супроводжуються 
виникненням нових просторових форм урбанізо-

ваного розселення. Міста зі своїми класичними 

екістичними параметрами збереглися лише у межах 

старих історичних ядер – кількаповерхова забудова; 

щільна транспортна мережа, яка абсолютно не 

пристосована до сучасних потреб; відсутність 

резервних територій для розбудови інфраструктури 

та житла, тому виникає потреба освоєння підземного 

простору, адже наземні комунікації псують старе 
історично цінне архітектурне середовище. Такі 

проблеми властиві більшості європейських міст з 

високою щільністю населення. У результаті – 

найбільш швидкими темпами розбудовується 

приміська зона уздовж головних транспортних осей. 

Американські міста відзначаються суттєво нижчими 

показниками щільності населення та економічної 

діяльності, а субурбанізаційні процеси, які активі-

зувалися у 1950-их рр., зумовили появу нової 
просторової форми урбанізаційного розселення, яку 

позначають термінами “ареальна урбанізація”, 
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“розконцентроване міське розселення”, “дезурбані-

зація”, “ексурбанізація”. 

Мегаміста відзначаються особливими рисами 

територіального розвитку. По-перше, у них 

найшвидше у межах старої забудови почалися 

процеси деіндустріалізації та депролетаризації, що 

відразу виявилося в особливостях просторової 
організації міської території – діловий центр з 

хмародерами в американських містах (downtown), 

або недоторкане історичне ядро з туристичними 

функціями у європейських містах. В країнах, що 

розвиваються, такі ознаки часто поєднані буквально 

у сусідніх кварталах. Населення мегаміст внаслідок 

подібності соціального складу веде уніфікований 

спосіб життя, багато мешканців за світоглядом є 

космополітами. Водночас саме мегаміста є найбільш 

строкатими в етнічному плані, а міська територія 

відзначається чіткими проявами соціально-етнічної 
сегрегації. Міжетнічна взаємодія, попри високу 

включеність до глобалізаційних процесів, великою 

мірою перебуває під впливом міграційної політики 

держави та сформованих у суспільстві стереотипів 

ставлення до іноземних мігрантів. Суспільні 

конфлікти виникають передусім на ґрунті соціальної 

нерівності, адже саме в мегамістах проживають і 

найбільш високооплачувані менеджери світових 

компаній, і мешканці міських нетрів. 

Негативними наслідками макрополізації, 

попри екологічні проблеми, є надмірне стягування 

демографічних та економічних ресурсів в одне чи 

декілька ядер, поляризація простору, що супро-

воджується появою “соціальної пустелі”, “демогра-

фічної ями” на міжагломеративній території (у 
Франції це явище позначається терміном “фран-

цузька пустеля”).  

Висновки. Макрополізація в країнах, що 

розвиваються, обумовлена швидкими темпами 

індустріалізації й забезпечується переважно 

внутрішньою міграцією людей з сільської 

місцевості. В розвинених країнах макрополізація 

уповільнилася внаслідок депопуляційних процесів, 

проте перерозподіл населення між містам на користь 

великих міст продовжується. Ці тенденції поси-

люється завдяки зовнішньоміграційній складовій. 
Процеси макрополізаціі зумовлюють появу нових 

просторових форм розселення, трансформацію 

соціально-етнічного складу населення великих міст, 

виникнення нових форм економічного укладу та 

соціальної взаємодії, потребу у нових концеп-

туальних підходах до організації міського простору. 

Саме ці аспекти у перспективі будуть актуальними в 

геоурбаністичних дослідженнях. 
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DEMOGRAPHIC SECURITY AND HUMAN POTENTIAL  

IN THE CROSS-BORDER REGION 
 

Ольга Заставецька, Леся Заставецька. Демографічна безпека і людський потенціал 

транскордонного регіону. У статті аналізуються основні демографічні процеси та явища в 

прикордонних регіонах України. Демографічна криза почалася в Україні в 90-х роках ХХ століття. 
Вона охопила всі регіони нашої країни. Низький рівень народжуваності, висока смертність, високі 

темпи міграції - все це тільки поглибило демографічну кризу в країні.  

В статті детальну увагу звернено на сучасну демографічну ситуацію в одному із 

транскордонних регіонів України – Тернопільській області. Регіон, на думку сучасних дослідників 
належить до числа найбільш депресивних територій в економічному і соціальному відношенні. Це 

зробило негативний відбиток і на демографію області. Проаналізувавши статистичні показники 

народжуваності, смертності та природного приросту, а також міграційної активності 
населення, можемо відзначити, що в останні 5 років спостерігаються найбільш негативні 
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тенденції. Особливо тривожна ситуація на сьогоднішній день склалася в сільській місцевості, що 

пов’язано із стрімким відтоком молоді з цих територій. Тому тільки розумна демографічна 
політика, яка передбачає створення робочих місць та соціальний захист для молоді, зможе 

покращити цю ситуацію як в регіоні, так і в країні загалом. 

Ключові слова: демографія, демографічна ситуація, демографічна криза, природний рух 
населення, народжуваність, рівень смертності. 

Olha Zastavets’ka, Lesia Zastavets’ka. Demographic Security and Human Potential in the 

cross-border Region. The article analyzes the main demographic processes and phenomena in the 
cross-border regions of Ukraine. The demographic crisis began in Ukraine in 90th years of the twentieth 

century. It covered all regions of our country. The low birth rate, high mortality, high rates of migration 

- all this only deepened the demographic crisis in the country. Only sensible population policy, which 

provides for the creation of jobs and social protection for young people will be able to improve this 
situation. 

Key words: demography, demographic situation, demographic crisis, natural population changes, 

birth rate, mortality rate. 
 

Setting of a problem in general terms. Demo-
graphic security is an important component of national 

security of Ukraine, which is being understood by the 

modern scientists as a system of parameters of natural 

and mechanical movement and population structure, 

which gives the opportunity to effectively respond to 

internal and external threats concerning the achievement 

of sustainable development of society and human 

activity.  

Analysis of the recent research and public-

cations. Its role is enhanced due to the depopulation in 

all regions, cities and villages. The issues of 
demographic security are especially relevant to the 

cross-border regions of Ukraine, where the worsening of 

the population reproduction, increase in migration losses 

and deterioration of structure of the work-resource 

potential occurred since the 90th of the XX century and is 

still continuing. The issues of demographic security of 

these regions have been already partially reflected in the 

scientific studies of N. Verchyn, M. Vlakh, I. Hudze-

lyak, V. Dzhaman, M. Dnistrianskyi, M. Dolishniy,  

V.Steshenko, O.Khomra, O.Shabliy and etc., however, 

the demographic security was not always reflected in the 

economic and social security as well as the absence of 
threats in demographic systems.  Demographic security 

is an important factor in the formation and use of human 

potential, forming a model of demographic and 

migratory behavior of the population. According to the 

research of N.Verchyn and I.Hudzelyak, all cross-border 

regions of Ukraine are in a state of demographic danger. 

Statement of the main investigation material. 
It affects various aspects of demographic processes, 

decrease in the amount of human potential, its structure 

and features of use. This can be illustrated on the 

example of Ternopil region – a region that is located at a 
distance of about 200 km from the western border of 

Ukraine. About 1070 thousand people live in this area 

(or 2.5% of the country’s population), it is characterized 

by low (negative) indicators of population reproduction, 

high migration mobility of the inhabitants. 

The basis for the formation of work-resource 

potential is the working-age population, which provides 

a supply of labor on the market of goods and services. In 

the present conditions there is a constant reduction in the 
number of working population in the region (aged 15-

70). This is both due to the natural reduction of the 

population and because of the negative migration 

balance. The signs of depopulation of population began 

to occur in the middle of 70th of the XX century, but 

especially appeared in the end of the XX – beginning of 

the XXI century. Thus, if before the 1993 the population 

of the region was still increasing (1180,3 thousand 

people in 1993), by the end of the century it decreased to 

1152, thousand people, and by the January 01, 2015 it 

was equal to 1069,9 thousand people. This is a 
consequence of a decrease in the birth rate and an 

increase in mortality rates. 

If we take into account the major, long-term 

trends in the birth rate, rather than short-term increase of 

its indicators due to various structural factors, it must be 

recognized that the birth rate in Ternopil region was 

decreasing steadily for a long time, and reduced lifetime 

fertility covers all the wider segments of population. 

This is confirmed by the dynamics of the total birth rate: 

in 1990 it was 2,2 children born by a woman over a 

lifetime, since 1995 – 1,8, and in 2001 it reached a 

minimum – 1,2 child, and beginning from 2002 it has 
stabilized at the mark 1,3, however in increased in 2015 

to 1,4. 

The reasons for the decrease in the birth rate can 

not be limited only to the economic woes, although they 

certainly play their role. Generalization of the existing 

factors of fertility decline points out the following 

groups: economic, social, psychological, physiological. 

A significant migration mobility of young people, 

especially women is among them.  

Analyzing the birth rates in Ternopil region for 

the period from 1990 till 2015, we have to note that 
there is a tendency to reduce the overall birth rate (Table 

1). Since 1990 the reduction in the birth rate has 

significantly accelerated. The sharp decline in the birth 

rate was observed in the period from 1995 to 2000 and it 

was 2,8 ‰. The lowest rate was recorded in 2001 – 

8,8‰. And starting from 2002 a slow increase in the 

birth rate began, and at the beginning of 2015 it was 

10,9 ‰. But these indicators do not affect the formation 
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of the modern work-resource potential, they will affect it 

only in 15-20 years.  

As is evident from the analysis of the dynamics 

of mortality for the period from 1990 to 2015, the lowest 

rate was observed in 1990 and constituted 15,032 

people. In the future the graph of mortality dynamics 

had a general tendency to increase, however, with 
certain variations. Thus, in 1995 the mortality rate 

increased by 7% compared with the previous indicator, 

but in 2000 it dropped again to a mark of 15 721 people. 

Another reduction of the general trend was observed in 

2004, since 2007 the mortality rate decreased again and 

in 2010 it was 14,4 ‰. In the period from 2010 to 2015 

the mortality rate at first decreased to 0,7 ‰ in 2012, but 

by the beginning of 2015 it increased to 14,2 ‰. Most of 

these variations occurred due to changes in the death 

rate in rural areas, where the overall mortality rate has 

increased by 4% over a given period, which was caused 

by structural variations in the age structure of the 
population. There was a tendency of stable growth of the 

number of deaths in urban areas: an increase in the 

mortality rate in urban areas exceeds 27% compared to 

1990. 

Table 1 

Total birth, mortality and natural growth rates in Ternopil region,  

people per 1000 of enumerated population* 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Number of births       

total number 14,2 12,0 9,2 9,9 10,9 10,9 

in urban areas 16,5 12,1 8,8 10,6 11,2 11,3 

in rural areas 12,6 11,9 9,4 9,4 10,7 10,7 

Number of deaths       

total number 12,8 13,7 13,6 15,1 14,4 14,2 

in urban areas 7,9 8,8 9,1 10,4 9,9 10,4 

in rural areas 16,3 17,5 17,1 18,6 17,8 17,2 

Natural growth of population        

total number 1,4 –1,7 –4,4 –5,2 –3,5 -3,3 

in urban areas 8,6 3,3 –0,3 0,2 1,3 0,9 

in rural areas –3,7 –5,6 –7,7 –9,2 –7,1 -6,5 
*According to the data, provided by the Main Administration of Statistics in Ternopil region 

 

Indicators of natural population growth are 

steadily declining since the 70-ies of XX century, as 

evidenced by the following data: in 1970 natural 

population growth equaled 70,8 thousand people, in 
1990 – 1,8 thousand people, and in 1992 – 0,75 

thousand people. Today Ternopil region is among the 

Ukrainian regions with a negative index of natural 

growth (in 2015 – 3,3‰ to – 4,4‰  at average in 

Ukraine). 

Population decline is different in urban and rural 

areas: for the period since 1991 to 2015 in rural areas by 

9,3 %,  and in urban areas  – by 5,4%. Furthermore, the 

highest rate of decline observed in cities before 2002 

(5,1%), and in villages – since 2003 and until now 

(4,2%).  

Another component of the definition of work-
resource potential is the life expectancy of working age. 

The number of person-years, which a certain cohort of 

people can live at some point in their lives (in particular 

of working age) depends not only on population size but 

also on the probability to live up to the end of the 

working age. Therefore, determining the level of 

mortality in working age is important for calculation of 

reproduction of human potential of settlements.  

Considering that the average life expectancy in 

Ternopil region is 56 years for men and 64 for women, 

we can conclude that there are imbalances in the sex-age 
structure of the population of the area settlements, in 

particular, there is a significant prevalence of the 

proportion of the female population in the age range of 

50 years or more, when the mortality of the male 

population is significantly higher. 

Peculiarities of demographic processes in 

Ukraine resulted in intense reduction of the most 
productive group of population aged from 20 to 30 years 

old. This is already a permanent process, lasting from 

the second half of the XX and from the beginning of the 

XXI century. 

 In order to overcome the negative demographic 

trends prevailing in the region, it is necessary to develop 

strategic objectives that will improve the demographic 

situation, they include: creating conditions to optimize 

birth rates by improving working and living conditions 

of women; improving the quality of medical support; 

stimulating the birth rate by means of state support of 

families with children, providing them with social care; 
creation of material and technical, socio-economic 

conditions for productive employment; strengthening the 

reproductive, stimulating and regulating salary 

functions, for increase in the earned income, etc.   

An important factor in reducing the number of 

working-age population in the Ternopil region is the 

migration of people outside the region, like in all cross-

border regions. Mostly they are caused by social and 

economic reasons, and most of all – by the separation in 

the real price of labor from the natural rate. The salary in 

the region is considerably less (2527 UAH, in 2014) 
than the salary in Ukraine (3480 UAH), higher salaries 

are observed in other regions of Ukraine and most of all 

– abroad. Mostly people work there on low-paid jobs 
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(agricultural work, construction, service industry). The 

first significant migration flows of the modern period 

began to emerge in 1995-1996. Mostly people went to 

Western and Southern Europe (Italy, Greece, Portugal, 

Spain, France), a significant proportion of migrants went 

to the countries of Central Europe (Germany, Czech 

Republic, Poland) and to Israel, Malta. In 1995 the 
negative migration balance was recorded in the region 

for the first time, it remains negative up to now.  

Analysis of statistical data shows that the total 

number of migrant workers in 2001 was 42,4 thousand 

people. According to the data, provided by the village 

councils, in 1084 villages of the region the number of 

citizens, who work outside Ukraine, was 20095 people 

or 6.3% of the rural population of working age, 

including 11925 men and 8170 women. The highest 

number of migration of the population at that time was 

from Ternopil, Zalishchyky, Buchach, Borshchiv and 
Chortkiv districts.  

13084 people left the region in 2015. As before, 

the main migration flows are formed at rural areas, but 

in recent years the mechanical movement of population 

from cities is constantly increasing due to shutting-down 

the industrial enterprises, reduction of the employees of 

many establishments and institutions.  

Due to the deterioration of gender and age 

structure of the population there occurs the “aging of 

population”. It consists in exceeding the share of older 

people over the share of children, and it began to appear 

in 1995 (the share of children – 23,2%, the share of 
older people – 24,3%). In 2001 the ratio was already 

22,5% and 24,1%, in 2014 – 15,7% and 20,2%. The 

process of population aging mostly affects the structure 

of the rural population, the number of people of 

retirement age is 23,2%, and children – 15,8%.  

Somewhat higher rates of aging process occur in 

Pidhaitsi, Monastyryska, Berezhany and Zboriv districts, 

these are the regions with the lowest level of 

urbanization. Somewhat lower these rates are in 

Ternopil and Chortkiv districts, but they gradually 

increase towards the reduction in the number of working 
age people. 

The increase in the proportion of people of 

retirement age is due to a higher rate of reduction in the 

number of children than the elderly people. But in 

absolute terms the number of people in these two 

categories is reduced due to a deterioration of the natural 

reproduction of people, and decrease in life expectancy. 

Thus, if in 1995 the number of children in the region 

was 271 thousand people, then already in 2014 – 168 

thousand people. Accordingly, the number of people 

aged over 60 years – 285 thousand people and 220 

thousand people. 

Gradually the number of labor active population 

is reduced, only in 2000-2014 it has reduced to 6,0 

thousand people. This increases the load on the working-

age population. If in 1995 it was 906 people (including 

443 elderly people and 463 children), then in 2014 – 956 

(including 456 elderly people and 400 children). This 

indicates an increase in the number of dependents. 
Due to society’s transition to a market economy, 

which is accompanied by the crisis processes in the 

economy, there have been significant changes in 

employment of the population, the employment rate is 

low, there is a real and disguised unemployment. Thus, 

in 2014 the employment rate was 52,9% of the 

population aged 15-70. Due to the closure and 

conversion of enterprises, optimization of the service 

sector establishments, the number of unemployed people 

is increasing, in 2005 – 42,3 thousand people, in 2014 – 

53,1 thousand people. Accordingly, the unemployment 
rate was the highest at the end of the XX century, during 

the stagnation of industrial production, and then, taking 

into account the “hidden” unemployment (part-time 

employment), this level has reached 30% of the working 

age population, in 2014 it was 11,3%. In the present 

conditions there is some increase in the number of 

people in the region, employed in the economy (in 2000 

– 305,6 thousand people, in 2014 – 416,0 thousand 

people), which indicates the processes of economy 

transformation, the development of new economic 

activities, certain production modernization. Mostly 

these are the people of the working age. Certain reserve 
for work-resource potential is the labor inactive 

population (over 318,0 thousand people), that can be 

involved in economic activity in the future. 

The employment of young people in the region is 

low (aged 15-35), it is 30,3% of the number of full-time 

employees, many young people are not able to find a job 

after graduation (over 12%). However, in certain sectors 

(information and telecommunications, financial and 

insurance activities, trade and repair of motor vehicles, 

etc.) proportion of young people is very high (over 

30%). As a result, young people leave to work abroad. 
Conclusions. In the context of what has been 

said it is important to emphasize the attempts of Ukraine 

to introduce a visa-free regime with EU countries in the 

nearest future. In today’s complex socio-economic 

conditions of existence of the Ukrainian society, high 

unemployment, especially among young people, the 

reluctance of young people to work according to their 

specialty with the current level of salaries, this 

perspective may result in a catastrophe for the country – 

the mass departure of young people from Ukraine. And 

this, in its turn, will further deepen the already difficult 

demographic situation in Ukraine. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ 
 

Розкрито значення аграрної сфери в Україні та важливість її дослідження в суспільній 

географії. Висвітлено історичні особливості розвитку сільського господарства у різні епохи 

Української державності. Проаналізовано чинники розвитку сучасного агробізнесу в Україні. 
Виявлено динамічні зміни агропромислового комплексу України внаслідок кумулятивної дії 

чинників. Розраховано найважливіші інтегральні показники валової продукції та врожайності 

головних культур у різних регіонах України. Запропоновано виділення аграрних районів України 

замість традиційного сільськогосподарського зонування. Виявлено тенденцію зміщення 
сільськогосподарського виробництва з південно-східних районів України в бік північного заходу. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, агробізнес, зональна спеціалізація, зміни клімату, 

сільськогосподарські райони. 
Yaroslav Ivakh. Agriculture and agribusiness of Ukraine. The role of the agrarian sphere in 

Ukraine and the importance of its research in human geography are shown. The historical features of 

development of agriculture in different epochs of the Ukrainian statehood are highlighted. The factors of 
development of modern agribusiness in Ukraine are analyzed: natural, labor-resouces, infrastructure, 

logistic. Noticed changes in the structure of labor resources and the development of infrastructure objects 

in recent decades. Territories with a unique combination of different factors are allocated, which 

contributes to a sharp increase in agricultural productivity. Particular attention is paid to climate change 
and the corresponding changes in the agricultural specialization of the regions. The geographical and 

agrotechnic features of cultivating different types of crops by large agroholdings are analyzed. Dynamic 

changes of agroindustrial complex of Ukraine due to the cumulative effect of factors were revealed. It is 
indicated on the export character of modern Ukrainian agriculture and the insufficient depth of 

processing of agrarian raw materials. The most important integral indicators of gross output and crop 

yields of the main crops in different regions of Ukraine are calculated. The allocation of new agricultural 

areas of Ukraine instead of traditional agricultural zoning is proposed. The modern and perspective 
specialization of the proposed agrarian areas is described in detail. The expediency of multi-sector 

livestock development for increasing the added value of agriculture and preservation of soil fertility is 

indicated. The trend of shifting agricultural production from the south-eastern regions of Ukraine toward 
the northwest is revealed. This reflects a change in climatic conditions, the existence of a military-political 

conflict in the east and south of Ukraine, and the shortage of labor resources in the steppe zone. It is 

proposed to increase the share of arable land in the western regions of Ukraine and expand the areas of 
gardens and berries to increase the productivity of the agrarian sector. The modern features of irrigated 

agriculture are characterized and pointed out the need for a sharp expansion of irrigated areas in the 

south and east of Ukraine 

Key words: agro-industrial complex, agribusiness, zonal specialization, climate change, 
agricultural areas. 

 

Постановка проблеми дослідження. У 

багатьох свої працях академік С. Рудницький вважав 

що важливою основою економічної могутності 

України має бути аграрне виробництво фермер-

ського типу [1]. Чимало уваги дослідженням 

сільського господарства приділяли його соратники 

та учні Г. Величко, М. Кордуба, В. Геринович, 
І. Шимонович [2, 11]. Вони були справжніми 

знавцями тогочасного сільського господарства, 

визначали його ефективність у порівнянні з 

провідними країнами Європи. У 1970–80-их рр. 

потужна школа дослідження агропромислового комп-

лексу склалася в Україні під керівництвом академіка 

М. Паламарчука та професора М. Пістуна [4]. 

На жаль, останніми роками кількість 

досліджень аграрної сфери в Україні суспільними 

географами значно зменшилася. Наприклад, із 

чотирьох кандидатів наук географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка (М. Книш, М. Влах, І. Ранця,       

Т. Кравець), які мали дисертаційні дослідження в 

галузі АПК та агробізнесу, зараз ніхто не займається 

цією тематикою. Серед поданих сотень матеріалів на 
ХІІ з’їзд Українського географічного товариства 

лише трохи більше десяти присвячені проблемам 

аграрної сфери [9]. Це в чотири-п’ять разів менше 

від кількості статей по туризму, хоча реальний вклад 

АПК і туризму у ВВП України зворотно пропор-

ційний. Зате сфера сільського господарства і 

агробізнесу дуже добре представлена в електронних 

ресурсах [12]. 
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До цього часу домінуючим терміном є АПК, 

який широко використовується у наукових дослід-

ження, підручниках і програмах вищої школи та у 

шкільних підручниках. При пошуку в інформації про 

сільське господарство в Інтернеті переважно пропо-

нуються розділи шкільних підручників або описові 

статті. Поняття агробізнес ще достатньо рідко 
використовується навіть у наукових дослідженнях 

[9], хоча загальне його розуміння вимагається навіть 

шкільною програмою. 

Разом з тим, сільське господарство України за 

двадцять років пройшло шлях від радянського АПК, 

через розпарцелювання, зниження технічного рівня і 

продуктивності у 1990-их рр., «зелену революцію» 

початку 2000-их до достатньо потужного сучасного 

агробізнесу, який має світове значення. Докорінно 

змінилися технічна складова, способи ведення 

сільського господарства, його менеджмент і 
логістика. Останніми роками все більше відчу-

вається вплив політичних чинників та глобальних 

змін клімату. Тому метою даної публікації є 

виявлення нових тенденцій розвитку сільського 

господарства України, враховуючи його історичні, 

природні та інфраструктурні передумови.  

Виклад основного матеріалу. Історичні 

особливості та сучасні фактори розвитку. 

Україна пережила в минулому два потужних етапи 

розвитку агробізнесу – у ХVІ–ХVІІ ст. та у кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. У часи Речі Посполитої на 

цілинних тоді землях лісостепу і північного степу 
польськими та українськими магнатами були 

створені потужні латифундії, які доповнювалися 

козацькими зимівниками. Вони спеціалізувалися на 

вирощуванні зернових, скотарстві та гуральництві. 

Основним ринком збуту була Європа, у якій 

внаслідок Великих географічних відкриттів, ціни на 

зерно зросли у кілька разів і швидко збільшувалося 

споживання спирту. 

На зламі ХІХ–ХХ ст., після відміни кріпацтва, 

українські селяни швидко заселили степи від 

Дністра до Дону і Кубані. Поряд із поміщицькими 
з’явилися мільйони дрібних фермерських госпо-

дарств, частина з яких була досить успішними 

(куркулі). Окрім зернових, Україна стала світовим 

виробником цукру. На півдні сформувалися зони 

товарного вівчарства і виноградарства, на півночі і в 

центрі – молочного скотарства, льонарства і садів-

ництва. Саме територія заселена українцями стала в 

Російській імперії житницею світу і основним 

експортером цукру. Вдосконалювалася агротехніка, 

розвивались селекція, сільськогосподарське маши-

нобудування. За врожайністю основних культур та 

продуктивністю худоби Україна відставала від 
провідних європейських країн, але це відставання 

скорочувалося. При нормальних ринкових (в ідеалі 

ще й державницьких) умовах Україна зараз 

належала б до п’яти найбільших аграрних країн з 

абсолютними показниками у двічі-тричі більшими 

від сучасних.  

У ХVІІ і на початку ХХ століття саме  селяни 

ставали рушійною силою національно-визвольних 

революцій, але не могли чітко розділити свої 

приватні і державницькі інтереси. Домігшись певних 

успіхів (землі і більшої свободи) вони швидко 

припиняли боротьбу через своє хуторянство. 

Сьогоднішні реалії склалися так, що третій 

етап потужного розвитку агробізнесу в Україні 

розпочався в умовах незалежної держави. Хоча 
державні інституції є слабкими та й сільського 

населення в окремих регіонах залишилось обмаль, 

але самостійна країна створює власний бренд і хоч 

якось захищає інтереси національного виробника, 

що дає великий простір для ініціативи. Можливо 

саме зараз селянство допоможе збудувати 

самодостатню економічно потужну державу. 

На сучасне сільське господарство і агробізнес 

впливає цілий комплекс чинників, серед яких дуже 

важливими залишаються природні, працересурсні та 

інфраструктурні. Проте все більшого значення 
набувають технологічні, маркетингові та логістичні 

фактори. Впродовж усіх років незалежності в 

Україні створювався міф про те, що ми володіємо чи 

не 30 % усіх чорноземів світу та дешевою і 

кваліфікованою робочою силою. За століття 

експлуатації українські чорноземи вже сильно 

виснажилися, а мала кількість органіки та значне 

поширення олійних культур лише посилюють 

деградацію ґрунтів. Так само треба відроджувати 

селянина – господаря (а не наймита), який би 

відповідав сучасним умовам а не працював 

дідівськими методами. Тому потрібна масова 
підготовка механізаторів-інженерів для сучасної 

техніки, кваліфікованих агрономів, ветеринарів а не 

юристів та економістів, яких готують сучасні 

сільськогосподарські ВНЗ. 

Ґрунтові та агрокліматичні ресурси України  і 

справді є одними з найкращих у Європі. Але 

глобальне потепління і наростання тривалих жарких 

і сухих сезонів [10] вже зумовлює зміщення 

найбільш продуктивної зони сільського госпо-

дарства і з степу і південного лісостепу до зони 

північного лісостепу і широколистяних лісів, навіть 
на південне Полісся. Особливо привабливими для 

агробізнесу можуть стати окремі території із 

родючими ґрунтами, унікальними агрокліматичними 

умовами і близькі до джерел водних ресурсів. До 

таких місцевостей належать: передгір’я Вулка-

нічного хребта у Закарпатській області Дністров-

ський каньйон і прилегла до нього частина Поділля, 

Хотинська височина, Дунайські плавні й узбережжя 

Дністровського лиману, долина Дніпра, Херсонське 

Причорномор’я (Скадовський і Каланчацький райони). 

Через різке скорочення частки тваринництва 

та трудомістких культур сільське господарство 
України наразі є забезпеченим трудовими 

ресурсами. Але у малозаселених районах вже зараз 

формується спрощена структура агровиробництва та 

звужена спеціалізація. В окремих районах півден-

ного сходу країни  сільське господарство спеціа-

лізується лише на вирощуванні озимої пшениці, 

ярого ячменю, кукурудзи і соняшника. Краще 

забезпечені трудовими ресурсами західні і 
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центральні  області можуть масштабно розвивати 

овочівництво, садівництво, інтенсивні галузі 

тваринництва, займатися нішевими культурами і 

насінництвом. Чимало селян із західних областей, 

перебуваючи на роботі у країнах Європи, зароб-

ляють стартовий капітал, переймають досвід, що 

дозволяє їм розпочати власний невеликий бізнес вже 
в Україні. Найближчими роками варто очікувати 

різкого скорочення сектора особистого госпо-

дарства. Поступово відходять люди похилого віку, 

що мріяли бути сільськими господарями ще з 

радянських часів. Сільська молодь не має бажання 

розводити худобу, та й багато приватизованих 

земель зараз не обробляються. 

Створена в часи СРСР інфраструктура 

(здебільшого у 1960–80-их рр.) із масивних бетонних 

споруд дуже затратна для експлуатації. Значно 

важливіше, коли у сільській місцевості була 
збудована добротна мережа місцевих шляхів. Зараз 

прорив в інфраструктурних проектах, придбанні 

нової техніки і запровадженні нових технологій 

забезпечують вертикально інтегровані компанії та 

зарубіжні фірми. Їхню діяльність особливо помітно у 

спорудженні нових елеваторів, овоче- і фрукто-

сховищ, птахо- і свиноферм. Такі компанії 

переважно мають сотні одиниць сучасної техніки, 

використовують передову агротехніку і посівний 

матеріал. 

Місцеве населення інколи використовує для 

своїх потреб (законно чи незаконно) техніку, 
насіння, отрутохімікати, завдяки чому відбувається 

“зелена революція” у підсобних господарствах. У 

кожному великому селі зараз вже працює агро-

магазин з набором реманенту, насіння, міндобрив та 

отрутохімікатів для сільського господарства. 

Дедалі більшого значення при збільшенні 

перевезень агропродукції набуває транспортна 

логістика. Більшість зернових і олійних культур 

постачають на експорт через морські порти, тому 

території в зоні автомобільної доступності до моря 

отримують значні переваги. У найгіршій ситуації 
зараз опинилася північ Луганської області, 

традиційні транспортні зв’язки якої розірвані 

військовими діями. Все більш роль у перевезеннях 

відіграватиме річковий транспорт, роль якого 

зрозуміли керівники концерну “Нібулон”. Зараз їх 

діяльність по розчищенню русел Пд. Бугу і Дніпра 

підтримується на урядовому рівні. 

Ще одним важливим, а для експортно-

орієнтованих галузей, першочерговим чинником є 

кон’юнктура світового ринку. Нарешті наші 

виробники почали оперативно реагувати на неї, про 

що свідчить, наприклад, відродження цукрового 
виробництва у 2016–17 рр. Торгівельні війни з 

Росією, які розпочалися ще у 2012 році, насправді 

пішли на користь агробізнесу в Україні. Хоча 

Україна втратила ринок у 140 млн осіб, зате змушена 

була шукати шляхи до дуже вимогливого але 

величезного ринку ЄС, значно розширила свою 

присутність на близькосхідному (також дуже 

специфічному) ринку. Окрім того, постійно 

з’являються нові торгівельні партнери в Азії й 

Африці. Враховуючи темпи зростання населення та 

економічного розвитку цих країн це практично 

безмежні ринки збуту на майбутнє. 

Розвиток сільського господарства і агро-

бізнесу у роки незалежності України. Сучасний 

український агробізнес у значній мірі сформувався 
на базі АПК часів СРСР, який мав досить великі 

абсолютні розміри виробництва і різноманітну 

спеціалізацію. Площі розораних і меліорованих 

земель досягли максимальних значень. Розвинуте 

тваринництво, цукрове, плодоовочеве виробництво 

задовольняли потреби всього СРСР, в якому 

продукція за фіксованими цінами не продавалася, а 

перерозподілялася між регіонами. В Україні були 

найнижчі закупівельні ціни на сільгосппродукцію, 

що зумовлювало збитковість багатьох колгоспів і 

радгоспів. У сільському господарстві майже не було 
менеджерів, оскільки всі плани щодо структури 

посівів, поголів’я худоби, забезпечення технікою та 

матеріалами спускалися зверху, а більшість виро-

щеної продукції треба було здати державі. Низькі 

зарплати, важкі умови праці робили працю у 

сільському господарстві малопривабливою.  

Оскільки СРСР в останні десятиліття свого 

існування став значним імпортером сільськогос-

подарської продукції, то світовий ринок був не 

готовий прийняти нових гравців, ще й неринковою 

структурою господарства. Тому майже 20 років були 

витрачені на завоювання місця на світовому 
аграрному ринку і лише гострий дефіцит 

продовольства у 2008–12 рр. дозволив Україні різко 

наростити експорт продукції. Від 1990 року 

український агросектор зробив кілька кроків назад: 

різко зменшилася товарність, відбулося часткове 

повернення до ручного і кінного обробітку землі, 

занепало велике тваринництво. Все це зумовило 

загальне падіння виробництва, зменшення частки 

тваринництва з 54 % до 33 %, поширення бартерної 

торгівлі переважно на ринку СНД [4, 5]. 

Проте, вже до 2000 року українські виробники 
виходять на світові ринки із дешевим зерном, 

соняшником та окремими іншими видами продукції. 

Проходить становлення фермерства, формуються 

великі холдинги, приходять перші закордонні 

інвестори, частково змінюється спеціалізація сільсь-

кого господарства. Масового поширення набули 

ріпак, соняшник, кукурудза, зате різко зменшилися 

посіви цукрового буряка і кормових культур. У 

кілька разів зменшилось поголів’я у всіх галузях 

тваринництва. 

Саме в цей період в Україні фактично 

розпочалася “зелена революція” яке завершиться до 
кінця 2010-их рр. Незважаючи на політичні та 

економічні потрясіння, торгівельну і реальну війну з 

Росією у 2013–17 рр. агробізнес в Україні став 

острівцем економічної стабільності і, навіть, 

зростання. Рекордний врожай 2013 р. був перевер-

шений у наступні роки з максимумом у 2016 р., коли 

були зібрана найбільша кількість зернових і 

соняшнику, відродилося цукрове виробництво. 
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На даний час в Україні працює десятки 

потужних агрохолдингів, кожен з яких виробляє 

продукцію на сотні мільйонів доларів. Володіючи 

великими механізованими загонами, вони можуть 

орендувати землі у різних регіонах України. Це 

дозволяє проводити маневр технікою, особливо 

зернозбиральними комбайнами. Збільшення посівів 
кукурудзи і сої також дозволяють збільшити час 

роботи комбайнів. Через природно-кліматичні умови 

час достигання культур у різних регіонах України 

відрізняється майже на місяць. Вже у кінці червня на 

півдні України починають збирати горох, озимий 

ячмінь, ріпак, озиму пшеницю і до середини серпня 

жнива поступово зміщуються на північ, завер-

шуючись збиранням ярих культур (ячменю, 

пшениці, вівса) і жита. 

У вересні розпочинають другий етап жнив 

пізніх культур (гречка, просо, соняшник, соя, 
кукурудза). Останню збирають часом навіть у зимові 

місяці. Таким чином термін роботи комбайнів 

продовжується майже до півроку, що дозволяє більш 

ефективно використовувати ці  дорогі машини. 

Сучасна регіоналізація сільського госпо-

дарства. Як вже зазначалося, спеціалізація сіль-

ського господарства різних регіонів України зазнає 

суттєвих змін. Це пояснюється кон’юнктурою 
світового ринку, рентабельністю вирощування тих 

чи інших культур, кліматичними чинниками. На 

картах АПК України до цього часу вказують 

спеціалізацію, яка склалася ще у 1970–80-і рр., часи 

пізнього СРСР, яка здебільшого відповідає 

природно-географічному районуванню [3]. 

Тому на основі даних про аграрний валовий 

регіональний продукт і врожайність культур 

пропонуємо виділити вже сучасні великі сіль-

ськогосподарські райони, які сформувались 

останніми роками (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Показники врожайності та аграрного ВРП 

за пропонованими сільськогосподарськими регіонами України 
 

Регіони Центрально-Західний Центрально-Східний Південний* 

Показники 
врожайності 
за роками, 
цн/га 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Ранні 
зернові: 
озима 

пшениця і 
ячмінь 

35–57 35–58 45–60 28–52 30–55 35–45 20–38 25–42 25–40 

 
Кукурудза 

50–65 50–85 55–80 50–76 57–80 40–75 33–50 30–54 
30–40, >60 − 

на поливі 

 
Соя 

13–18 20–23 21–30 15–21 20–27 14–22 10–20 10–20 
10–18, 30–33 
− на поливі 

Соняшник 20–27 25–31 21–30 18–22 25–29 22–25 16–22 16–24 13–20 

 
Цукровий 
буряк 

300 –
470 

380–510 400–650 350–590 420–570 350–480 
220–450, 
620 − на 
поливі 

230–460, 
до 650 − 
на поливі 

220–450, 
до 740 − на 

поливі 

 2013 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2016 р. 2017 р. 

Аграрний 
ВРП регіону, 

млрд. грн. 

73,6 79,0  87,0 93,3  84,7 82,2**  

Площа ріллі, 
тис. га 

 6550   9618   13763  

ВРП на 
100 га, 
тис. грн. 

1124 1206  905 970  615 641***  

Розробка автора на основі опрацювання джерел [5, 12] 
* У складі району не враховані показники анексованої АР Крим 
** не враховані приблизно 6 млрд. грн., втрачених на окупованих територіях ОРДіЛО 
*** із врахуванням втраченої продукції на територіях ОРДіЛО 

 

Найбільшим за площею залишається Пів-

денний район, що складається із восьми переважно 

степових областей від Одеської до Луганської включно 

із Кіровоградською і Дніпропетровською. Цей район 

все більше спеціалізується на вирощуванні ранніх 

озимих зернових культур і соняшника і, лише 

частково, кукурудзи і сої. Врожайність більшості 

культур тут є найнижчою в Україні, проте показує 

рекордні показники на поливних землях. Частка 

тваринництва складає лише 15–30 %. Найбідніша 

спеціалізація Луганської, Донецької і Запорізької 

областей: озима пшениця, ярий ячмінь і соняшник. 

Кукурудзи ці області загалом збирають менше ніж 

Чернівецька чи Тернопільська області. Окремі райони 

Одеської, Миколаївської і Херсонської областей 

спеціалізуються на овочівництві, баштанництві, 
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виноградарстві, ягідництві і садівництві. 

Центрально-Східний район (сім областей від 

Житомирської і Черкаської областей до Слобо-

жанщини) зберіг ширшу спеціалізацію – всі зернові 

культури, соя, соняшник і цукровий буряк і трохи 

вища частка тваринництва (20–38 %). За нормальних 

погодних умов тут найвища врожайність в Україні, 
але посушливий 2017 р. обумовив її зниження на 10–

30 % по окремих культурах. 

Дев’ять областей Центрально-Західного 

району різноманітні за природними умовами – від 

Полісся через зону широколистяних лісів до 

лісостепу. Тут найвища частка тваринництва (25–

48 %), яке здебільшого сконцентроване в особистих 

підсобних господарствах. Саме такі господарства 

дають також великі обсяги вирощування картоплі і 

овочів (здебільшого нетоварного характеру). 

Врожайність (зважаючи на те, що найбільш посуш-
ливим у регіоні був 2015 а не 2017 рік) стрімко 

зростає, досягнувши за окремими культурами 

максимальних значень саме останнього року. 

Така регіоналізація України обумовлена 

насамперед кліматичними змінами і вказує на 

загальний вектор зміщення аграрного виробництва 

на північний захід. Умовна смуга поділу між більш 

вологими (тобто більш сприятливими у майбут-

ньому) і волого дефіцитними районами проходить 

східними частинами Вінницької і Житомирської 

областей а далі на Київ – Ніжин – Конотоп. Запро-

поновані назви аграрних районів є достатньо 
умовними але в них підкреслений вплив 

географічного положення на розвиток АПК. Площі 

районів і кількість областей у них достатньо близькі 

між собою. Але площа ріллі у них докорінно 

відрізняється і співвідноситься як 1 (Цн-Зх) до 1,5 

(Цн-Сх) і до 2 (Пд). Найродючіші і добрі ґрунти 

згідно даних Національного атласу сконцентровані 

на Півдні і Цн-Сх., у центрально-західних областях 

переважають середні і малородючі ґрунти [3]. 

Для аналізу ВРП сільського господарства 

вибрані 2013 р., як найбільш успішний перед-
кризовий рік, і 2016 р., коли в Україні біли зібрані 

рекордні врожаї більшості с/г культур. Найбільше 

продукції у ці роки давав Цн.-Сх. район (відповідно 

87 і 93,3 млрд. грн.) дещо відставав Південний (84,7 і 

82,2 млрд. грн.). Нижчими були показники Цн.-Зх. 

(73,6 і 79 млрд. грн.), зате тут були найвищі темпи 

зростання (табл.). Деяке зменшення у Пд. районі 

можна пояснити втратою окупованих районів 

Донбасу приблизно 6 млрд. грн. продукції. Навіть 

при виправленні цієї похибки найнижчі темпи 

зростання продукції АПК були саме у Південному 

районі. 
Інтенсивність та ефективність сільського 

господарства найкраще можна виразити через 

показники врожайності с/г культур. Для дослід-

ження вибрані три останніх аномально жарких і 

місцями дуже посушливих роки. Можливо тому 

найнижчі показники врожайності зафіксовані на 

півдні (табл.). Тут найкраща врожайність була у 

2016 р, а у 2017 р. вона знизилась для різних культур 

на 10–30 %. Певне зниження врожайності у 2017 р. 

характерне також для Цн.-Сх. району, особливо 

кукурудзи (крім Чернігівської і Сумської областей), 

сої, соняшника і цукрового буряка. Цн.-Зх. район, 

для якого найбільш аномальним був 2015 р., показує 

поступове зростання врожайності усіх культур, крім 

соняшника через мокру і холодну осінь 2017 р. Це 
може зробити його лідером  аграрного виробництва 

вже у 2017 р. а найбільший спад виробництва буде у 

південних областях. 

Якщо кліматичні аномалії трьох останніх 

років є не випадковістю а трендом глобальних змін 

клімату, то великий агробізнес буде поступово 

зміщуватися до раніше малопривабливих західних 

областей. Додатковим фактором збільшення 

агровиробництва на заході може стати широке 

освоєння перелогових земель, що вже спостерігаємо 

на Опіллі, окремих районах Передкарпаття та 
Малого Полісся. Загальна площа відновленої ріллі 

може скласти тут до 1 млн. га. Низьку родючість 

ґрунтів в регіоні можна компенсувати за рахунок 

більшого внесення органіки, отриманої від 

тваринництва, біогазових установок, органічного 

сміття, сапропелів. 

Регіональні особливості та тенденції 

розвитку агробізнесу. У межах кожного з регіонів 

можна спостерігати чітку відмінність у спеціалізації 

та трендах розвитку сільського господарства 

окремих областей. У Південному районі зараз 

найбільше проблем є Донецькій і Луганській 
областях через близькість до військового конфлікту і 

складну логістику. Рослинництво тут вузько-

спеціалізоване і має низьку врожайність, тварин-

ництво перебуває в занепаді. Схожа ситуація у 

Запорізькій області, але тут є окремі ареали 

поливних земель, садівництва і ягідництва. 

Традиційний для України набір культур, включно із 

цукровим буряком, мають Кіровоградська і 

Дніпропетровська область, які завдяки кращим 

грунтам і дещо більшому зволоженню мають вищу 

врожайність і великі валові збори, зокрема 
соняшнику. Лідером збору ранніх зернових в 

Україні є Одеська область, висока їх частка також у 

Миколаївській і Херсонській областях. Восени 

великі грошові надходження дає соняшник, а у 

Херсонській області – соя і рис на поливних землях. 

Ці дві області відновили вирощування цукрових 

буряків на поливі і демонструють найвищу 

врожайність в Україні. 

Причорноморські області традиційно мають 

розвинуте овочівництво, баштанництво, виногра-

дарство а останніми роками ягідництво (полуниця). 

Полуниця і ранні овочі дозволяють отримати 
оборотні кошти вже у травні-червні, пізніші овочі, 

кавуни, дині – у кінці літа, що співпадає із піком 

курортного сезону. Солодка кукурудза, що 

продається на пляжах, за сумою грошових 

надходжень цілком може зрівнятися із кукурудзою 

на зерно. Унікальний за продуктивністю агрокластер 

склався на поливних землях Каланчацького і 

Скадовського районів (полуниця, помідори, перець, 
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цибуля, кавуни, дині, рис).  

Із тваринницьких галузей на півдні переважає 

птахівництво, хоча місцями ще збереглося у 

доброму стані скотарство, свинарство і вівчарство. 

Активно розвивається бджільництво. Загалом 

області півдня поступово втрачають позиції у 

рейтингу аграрного виробництва. У 2016 р. Дніпро-
петровська область займала 5 місце (у 2013 р. – 3), 

Кіровоградська – 8 місце, Одеська – 9, Херсонська – 

10,  Запорізька обл. – 13, а Луганська аж 22, перед 

Чернівецькою і Закарпатською. 

Збільшення продуктивності сільського госпо-

дарства на півдні можна досягти за рахунок 

скорочення посівів соняшнику (низька врожайність 

багатьох полів якраз обумовлена частим висіванням 

цієї культури), збільшенням частки парів і активним 

розвитком поливного землеробства. Вже створена 

мережа каналів, при їх реконструкції, може 
забезпечити збільшення поливних земель в рази 

(якщо перейти до краплинного зрошення). Розвиток 

трудомістких галузей тут утруднений через дефіцит 

робочої сили. Найбільш перспективним районом для 

розвитку овочівництва, ягідництва, виноградарства є 

межиріччя Дністра і Дунаю в Одеській області, де 

густіше сільське населення, м’якший клімат, 

практично необмежені водні ресурси. 

Центрально-Східний район має дуже добрі 

ґрунти (Черкащина, Полтавщина, Харківщина) давні 

аграрні традиції і поки що перше місце за обсягом 

аграрної продукції. Полтавська, Київська і 
Харківська область займають 2–4 місця за аграрним 

ВРП, Черкаська область – 6, Чернігівська і Сумська 

11, 12 місця. Тут великі валові збори усіх ранніх 

зернових, соняшнику, сої і, особливо, кукурудзи, яка 

стала основною культурою для багатьох госпо-

дарств. Врожайність у регіоні має невеликі 

відмінності і останніми роками є меншою на півдні 

через дефіцит вологи, а не на півночі де гірші 

ґрунти. Цукровий буряк залишився важливою 

культурою для всіх областей, окрім Сумської і 

Чернігівської, де ліквідовані майже всі цукрові 
заводи. Житомирське і Чернігівське Полісся є 

важливими районами вирощування товарної 

картоплі. У Черкаській, Київській, Житомирській 

областях розвинене тваринництво (скотарство, 

птахівництво, свинарство) як у підсобних госпо-

дарствах так і у великих агрофірмах. На 

Лівобережжі сільського населення залишилося 

обмаль тому тваринництво тут представлене 

здебільшого великими господарствами. 

Центрально-Східний район добре підтверд-

жує тезу про більше значення агрокліматичних умов 

ніж родючості ґрунтів. Найвища врожайність 
кукурудзи у Сумській і Чернігівській областях (75–

80 ц/га), цукрового буряка у Житомирській – майже 

500 ц/га. Опадів холодного сезону в районі цілком 

достатньо, щоб забезпечити необхідний запас вологи 

в ґрунті на весну – початок літа. Тому аграрії будуть 

максимально переходити на озимі культури, горох, 

ярий ячмінь, які мають короткий період вегетації. 

Серед нових культур може з’явитися посухостійкий 

олійний льон. В околицях Києва достатньо добре 

розвинуте овочівництво, в Житомирській області – 

ягідництво, але частка садівництва в районі є 

невисокою через досить сувору зиму (пізні 

заморозки та ранні приморозки). Якщо тенденція до 

посилення сухості клімату буде спостерігатися і 

надалі, то на лівобережжі Дніпра варто створити 
зони поливного землеробства, що дозволить ефективно 

використовувати найродючіші в Україні ґрунти. 

Центрально-Західний район відзначається 

найширшою спеціалізацією та високими темпами 

зростання аграрного виробництва. Через різке 

скорочення посівів кормових культур і цукрового 

буряка збільшилися площі під зерновими. Лише три 

маленькі Карпатські області збирають менше 1 млн т 

зерна, решта перетворилися у його експортерів, а 

лідер аграрного виробництва Вінницька область 

продукує майже 6 млн. т зерна. По при зменшення 
площі посівів, різко зросла врожайність цукрового 

буряка, понад 500 ц/га майже у всіх областях. 

Реконструйовані цукрові заводи знову стають 

рентабельними, а це дає надію на зростання 

виробництва цукру в майбутньому. 

За збором кукурудзи і сої регіон наразі 

поступається Цн.-Сх, але за показниками 

врожайності у посушливому 2017 р. став лідером в 

Україні. Посіви соняшники вже займають великі 

площі на Поділлі і поступово зростають у всіх 

областях. Навіть на Поліссі, замість традиційного 

колись льону, вирощується соя і соняшник. Велика 
кількість підсобних господарств найгустішої в 

Україні мережі сіл зумовили розвиток картоп-

лярства, овочівництва (особливо біля великих міст і 

курортних зон), садівництва, ягідництва. У багатьох 

місцевостях таке господарство набуло товарного 

характеру і до нього залучились великі агрофірми. 

Завдяки їхнім інвестиціям у ці галузі, застосуванню 

сучасної агротехніки виробники регіону у 2017 році 

змогли масово завоювати європейський ринок 

заморожених ягід і вийти на світові ринки фруктів, 

замість втраченого російського. 
Господарства населення також забезпечують 

вищу ніж в інших регіонах частку тваринництва.  На 

відміну від великих тваринницьких комплексів 

підсобне господарство є низько товарним і 

малорентабельним, але поки що дає вагому частку 

сировини для роботи десятків молокопереробних 

підприємств. Регіон може найбільше постраждати 

від заборони закупівлі так званого молока ІІ сорту 

від населення. В соціальному плані молочним 

скотарством зайняті переважно люди старшого віку, 

особливо жінки. Природні процеси скорочення 

сільського населення можуть обумовити молочну 
кризу в регіоні. Тому вже зараз треба подумати про 

підтримку тваринництва у фермерських госпо-

дарствах та у великих агрохолдингах. Район має 

значно кращі перспективи для розвитку молочного 

тваринництва (корови, кози) через великі площі 

продуктивних пасовищ, які зараз використовуються 

дуже слабо. 
Зрозуміло, що масштабний розвиток садів-
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ництва, ягідництва, овочівництва, товарного тварин-
ництва вимагатиме масштабного залучення найманої 
робочої сили. Ґрунти та агрокліматичні умови 
України дозволяють вирощувати кращу за якістю та 
дешевшу (з огляду європейських цін) продукцію ніж 
у сусідній Польщі, не кажучи вже про країни 
Західної Європи. Тому зростання ціни аграрної 
продукції та нарощування її експорту, яке так 
критикують українські споживачі, дозволить підняти 
заробітні плати постійних і сезонних робітників 
(останніми роками в Україні сільське господарство 
повільно піднімається у рейтингу зарплат і вже 
випереджає чимало галузей). Тоді сотням тисяч 
селян із Західної України не доведеться виїжджати 
на заробітки за кордон. 

Безумовними лідерами у розвитку агробізнесу 
у Цн.-Зх. районі є Вінницька та Хмельницька 
область, які займають перше та сьоме місце за 
продукцією сільського господарства в Україні. За 
2000–15 рр. площа ріллі на Вінничині збільшилася 
на 28 тис. га (більш ніж на 1,5 %). Лише плата за паї 
у 2017 р. складе 2,2 млрд. грн, що є суттєвою 
фінансовою підтримкою для місцевих селян. Ці дві 
області мають оптимальну структуру посівів 
зернових (ранніх і пізніх), високорентабельних 
ріпаку, сої і соняшника при найвищій їх врожайності, 
цукрового буряка. На теплих схилах обернених до 
Дністра активно розвивається садівництво. 

В галицьких та волинських областях багато 
малородючих земель наразі є закинутими, дрібні паї 
використовують недостатньо ефективно, бракує 
сучасної техніки для збору урожаю. Зате 
відбувається корінний злам свідомості у дрібних 
фермерів та господарів, які переходять від 
полікультурного до спеціалізованого виробництва. 
Йде поступова відмова від ручної праці до 
механізованого виробництва з широким викорис-
танням агрохімії. Сформувалися вже цілі спеціа-
лізовані райони на базі однієї чи кількох культур. 
Ранні овочі, полуниці, помідори, квіти вирощують у 
Закарпатті, капусту та інші овочі – на Львівщині, 

помідори – в районі Заліщик, дуже великі сади у 
Хотинському районі. У ці спеціалізовані райони 
досить активно заходять невеликі за обсягом але 
ефективні іноземні інвестиції. Сучасні природні, 
працересурсні та інвестиційні чинники роблять саме 
цей регіон України найбільш перспективним для 
розвитку багатогалузевого агробізнесу.  

Висновки. 1. Україна стала потужною аграр-
ною країною з ХVІ–ХVІІ століття завдяки родючим 
ґрунтам, працьовитому населенню і зростаючим 
ринкам збуту. Різке сповільнення розвитку 
сільського господарства у ХVІІ і у середині 
ХХ століття обумовлений імперською окупацією і 
виснаженням людських та інвестиційних ресурсів 
(панувала непродуктивна напіврабська праця, а за 
часів колективізації було фізично знищено мільйони 
селян і розграбовано майно). 2. Останніми роками 
Україна стала важливим гравцем на світовому ринку 
агропродукції. На окремих ринках (соняшникової 
олії, зерна) українські аграрії вже можуть впливати 
на світові ціни. З іншого боку, динаміка світових цін 
сильно впливає на рентабельність, а відповідно, 
зміну спеціалізації українського сільського 
господарства. У рослинництві швидко запро-
ваджують відносно дорогі нішеві культури (ягідні, 
бобові, олійні). Щоб експортувати продукцію з 
більшою доданою вартістю необхідно розвивати 
тваринництво, особливо, скотарство. 3. Кліматичні 
зміни, військово-політичні конфлікти, повернення 
до трудомістких культур (садівництво, ягідництво) 
та відродження тваринництва зумовили поступове 
зміщення аграрного виробництва із південно-східної 
частини країни у північно-західну. Завдяки 
потеплінню і кращому зволоженню, тут крім 
традиційних культур почали масово запроваджувати 
кукурудзу, сою, соняшник та інші південні 
культури. На півдні країни вже зараз звужується 
спеціалізація і зменшується врожайність через 
тривалі посухи. Тому цей регіон вимагатиме 
розвитку поливного землеробства. 
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УДК 911.3:330.131.5:656.22.022/025(477.8)                                  Степан Кузик, Юрій Борсук 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ 

ПАСАЖИРСЬКИХ МАРШРУТІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 

Для оцінки економічної ефективності пасажирських маршрутів використано вартісні 
показники. Початковою величиною розрахунку витрат є пасажирообіг, на основі якого проведено 

географічний аналіз пасажирських перевезень із Західного регіону України. За показником населеності 

пораховано реальний пасажирообіг та виділено найпопулярніші пасажирські маршрути. На 

побудованому графіку показано кореляцію відстані до населеності. Також обчислено середню 
вартість квитка за собівартістю, проведено порівняльний аналіз із поточною середньою вартістю, 

виділено прибуткові та збиткові пасажирські поїзди. Подано власні ідеї стосовно зменшення 

надзбиткових маршрутів. 
Ключові слова: населеність, постійний пасажирообіг, реальний пасажирообіг, рентабельність, 

собівартість. 

Stepan Kuzyk, Yuriy Borsuk. Economic efficiency of the use of rail passenger routes of the 
Western region of Ukraine. On the territory of Ukraine, passenger transportation by rail is carried out by a 

separate branch of UZ "Passenger Company". Within the Western region there is a regional branch of the 

Lviv railway, which is responsible for suburban transportation. The analysis of passenger routes is carried 

out taking into account the initial (final) station of departure (arrival), located in the Volyn, Zakarpattya, 
Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Chernivtsi regions of Ukraine, as well as in the territory of Poland 

and Belarus within the boundary. To analyze the economic efficiency of passenger routes it is necessary to 

use cost indicators, which include costs, cost, profit, profitability. The main value of the cost calculation is the 
passenger traffic, which is measured in the pass-km. There is a constant and real passenger traffic. The latter 

is formed on the basis of populousness. The populousness reproduces the real picture of the popularity of 

passenger trains in space. In this case, it is advisable to carry out the binding of populousness to the distance 

of the route, which allows us to visually see the interdependence of spatial and economic factors. The 
resulting costs allow you to calculate the average cost of the ticket at cost. Next, you need to compare the cost 

at cost to the current value. It is important to make a mathematical analysis in percentage terms in order to 

show profitable and unprofitable passenger trains in accessible form. Particularly pay attention to the loss-
making routes, which can be covered at the expense of profitable. Then there will be a category of surplus 

trains, which will continue to pull passenger traffic to the bottom. In order to prevent break-even, it is 

necessary to designate new passenger trains that will be profitable. Separate sections of the traffic must be 
technically developed to reduce the cost of transportation. According to this principle it is possible to deduce 

the industry of passenger economy into zero profitability. Later, you need to increase profits by increasing 

both the cost and quality of transportation. 

Key words: populousness, constant passenger turnover, real passenger turnover, profitability, prime 
cost. 

 

Актуальність теми. Будь-яка економічна 

діяльність має бути ефективною. Ефективність 

виражається переважанням доходів над витратами. 

Найперше у тому зацікавлені приватні компанії, які 

хочуть отримати прибутки. Історично так склалося, що 

більшість державних підприємств завжди були 

збитковими. Проблема полягала у відсутності 
побудови економічної моделі управління. Державні 

підприємства існували протягом десятків років, не 

забуваючи про планову економіку. Це призвело до 

того, що їм довелося втрачати доходи через розвиток 

малих підприємств з ринковою формою управління. 

Укрзалізницю також можна віднести до 

державного підприємства, яка не здійснила переходу з 

планової на ринкову форму економічної діяльності. З 

часом з’явилися компанії-конкуренти, які почали 

працювати на ринку перевезень. Зараз вони 

намагаються забезпечити необхідний сервіс і якість 

пасажирських перевезень за відповідну вартість. 

Зрозуміло, що при цьому Укрзалізниця втрачає 

клієнтів (пасажирів і вантажовідправників). Для 

запобігання ситуації наприкінці 2015 року було 

проведено корпоратизацію, що призвело до 
формування вертикально-інтегрованої структури у 

вигляді публічного акціонерного товариства «Україн-

ська залізниця». Виділення галузей дає можливість 

контролювати діяльність та покращувати економічну 

ефективність окремої вертикалі. 

Бізнес-модель ПАТ «Укрзалізниця»: 

− вантажні перевезення та логістика 

− пасажирські перевезення 

− інфраструктура 
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− послуги тяги 

− виробництво рухомого складу та сервіс. 
 

Виклад головного матеріалу. Сьогодні най-

більше уваги спрямовано на пасажирські перевезення. 

ПАТ «Укрзалізниця» створила окрему філію 

«Пасажирську компанію», яка дає можливість 

ефективно використовувати парк рухомого складу. 

Крім того, в компанії забезпечується єдність техно-

логічних та виробничих процесів. У пасажирському 

господарстві до вже існуючої Пасажирської компанії 

та Української залізничної швидкісної компанії у 2018 

році буде створено шість регіональних компаній з 

приміських перевезень та вокзальна компанія [2]. 

Тепер необхідно перейти до аналізу пасажир-
ських перевезень на Львівській залізниці. Географічно 

регіональна філія «Львівська залізниця» охоплює 

територію Західного регіону (Волинська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Терно-

пільська, Чернівецька області), тому цілком можливо 

простежити формування прибуткових пасажирських 

маршрутів далекого сполучення. 

Економічна оцінка ефективності роботи паса-

жирського транспортного комплексу і його складових 

визначається за допомогою системи техніко-еко-

номічних показників, які поділяються на три групи [4]: 
− експлуатаційно-технічні (пропускна спро-

можність; швидкість і час переміщення пасажирів; 

безпека руху; маневреність видів транспорту; ступінь 

надійності, рівномірності, регулярності та ритмічності 

перевезень; рівень комфорту) 

− натуральні (потреба у трудових ресурсах, 

паливі, електроенергії, металі; продуктивність праці) 

− вартісні (поточні експлуатаційні витрати; 

собівартість перевезень; інвестиції; фондомісткість; 

прибуток та рентабельність перевезень). 

Для визначення економічної оцінки паса-

жирських маршрутів далекого сполучення викорис-
таємо такі вартісні показники як поточні витрати під 

час експлуатації, собівартість перевезень, прибуток та 

рентабельність перевезень. 

Витрати складають основу собівартості паса-

жирських маршрутів. Для розрахунку витратної 

частини необхідно знайти пасажирообіг. Пасажирообіг 

обчислюється множенням кількості перевезених 

пасажирів на загальну відстань. Максимальний 

пасажирообіг поїзда можливий при населеності 100%. 

Якщо населеність поїзда становить нижче 100%, його 

пасажирообіг прямопропорційно зменшується. 
Найбільшу відстань із Західного регіону 

України до кінцевої станції мають пасажирські поїзди 

Ужгород – Лисичанськ та Маріуполь – Львів (понад 

1500 км). Маршрут поїздів Львів – Москва, Івано-

Франківськ – Костянтинівка, Львів – Новоолексіївка, 

Ковель – Москва, Миколаїв – Івано-Франківськ, Харків 

– Ужгород, Харків – Рахів, Ковель – Новоолексіївка, 

Запоріжжя – Львів, Дніпро – Трускавець, Ковель – 

Харків, Львів – Херсон, Харків – Львів, Чернівці – 

Білгород-Дністровський, Одеса – Ужгород, Київ – 

Солотвино, Одеса – Рахів складає більше 1000 км. 
Найменшу відстань проїжджає міжнародний потяг 

Ковель – Холм (88 км). У сполученнях Львів – Ківерці, 

Рівне – Львів, Здолбунів – Холм, Львів – Чоп, Львів – 

Чернівці, Львів – Ужгород, Київ – Рівне, Львів – 

Солотвино, Київ – Тернопіль протяжність маршруту 

становить менше 500 км. 

Кількість місць у поїздах змінюється залежно 

від кількості перевезених пасажирів, тобто попиту на 

перевезення. Найбільше місць (понад 900) у 
регіональних експресах Київ – Рівне та Львів – 

Ужгород, а найменше (93) – в рейковому автобусі 

Львів – Ківерці. 

За пасажирообігом найбільші значення харак-

терні для поїздів Ужгород – Лисичанськ, Маріуполь – 

Львів, Миколаїв – Івано-Франківськ, Ковель – 

Новоолексіївка. Це спричинено проходженням їхніх 

маршрутів до великих міст Придніпров’я (Дніпро, 

Кривий Ріг, Запоріжжя) та Донбасу (Лисичанськ, 

Маріуполь), де немає більше ніякої альтернативи у 

сполученні з містами Заходу (Львів, Ужгород, Івано-
Франківськ, Ковель). Найменший пасажирообіг у 

поїздів Ковель – Холм, Львів – Ківерці, Здолбунів – 

Холм, Львів – Чоп, Львів – Чернівці. Це пояснюється 

розташуванням кінцевих точок на відносно невеликих 

відстанях від Львова (Ківерці – 189 км, Чоп – 266 км, 

Чернівці – 267 км), де переважають автобусні марш-

рути. Крім того, Холм знаходиться на відстані 88 км 

від Ковеля та 236 км від Здолбунова. 

Значення реального пасажирообігу залежать від 

населеності поїзда. Наприклад, якщо поїзд запов-

нюється тільки на 75%, значить кількість перевезених 

пасажирів становить ¾ від повної місткості. При цьому 
реальний пасажирообіг буде менший на 25%. 

Спробуємо порахувати реальний пасажирообіг, 

маючи населеність маршруту. Для цього використаємо 

таку формулу: 
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де Н  – населеність; 

пП  – постійний пасажирообіг. 

За населеністю поїздів можна визначити їх 

попит. Найпопулярнішими серед пасажирів є марш-

рути поїздів Ужгород – Лисичанськ – Ужгород, 

Маріуполь – Львів, Миколаїв – Івано-Франківськ – 

Миколаїв, Новоолексіївка – Ковель. Також не 

втрачають попиту Харків – Львів, Запоріжжя – Львів – 

Запоріжжя, Дніпро – Трускавець – Дніпро, Львів – 

Херсон, Ковель – Одеса – Ковель, Львів – Москва, 

Львів – Новоолексіївка – Львів, Чернівці – Білгород-

Дністровський, Івано-Франківськ – Київ, Костянти-
нівка – Івано-Франківськ, Солотвино – Київ, Одеса – 

Рахів – Одеса, Ужгород – Київ, Київ – Перемишль, 

Ковель – Київ, Рівне – Львів – Рівне, Перемишль – 

Одеса, Чернівці – Львів, Ківерці – Львів, Ковель – 

Холм. Отже, високий попит спостерігається зі 

Слобожанщини (Харків), Придніпров’я (Дніпро, 

Запоріжжя, Херсон), Донбасу (Лисичанськ, Маріуполь, 

Костянтинівка) та Приазов’я (Новоолексіївка) до 

Галичини (Львів, Трускавець, Івано-Франківськ) та 

Закарпаття (Ужгород). Активний пасажиропотік 

відбувається із Західного регіону навіть до столиці 

100 
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країни-агресора – Москви. До Києва в основному 

популярні поїзди із Прикарпаття (Івано-Франківськ), 

Закарпаття (Ужгород, Солотвино), Волині (Ковель). В 

західному напрямку Одеса найбільше їде до Ковеля та 

Рахова. Ковель притягує туристів за рахунок 

подальшого трансферу до Шацьких озер, а Рахів – до 

гірськолижних курортів (Буковель, Драгобрат) і 
найвищої вершини України. На регіональному рівні до 

Львова приїжджають Рівне, Чернівці та Ківерці. В 

напрямку Європи найбільшим попитом користуються 

пасажирські маршрути до Польщі (Перемишль, 

Вроцлав і Холм). 

Найменший попит на перевезення спосте-

рігається в поїздах Львів – Ужгород, Київ – Рахів, 

Дарниця – Львів, Львів – Могильов, Холм – Ковель, 

Холм – Здолбунів. Деякі маршрути мають низький 

сервіс обслуговування (регіональний експрес Львів – 

Ужгород) або високу вартість квитка (швидкісний 
експрес Дарниця – Львів), а деякі відтворюють реальну 

картину міграції населення: зменшення кількості 

поїздок до Білорусі (Могильов) і неповернення 

українців Волині з Польщі (Холм). 

Реальний пасажирообіг є найбільшим з Ужго-

рода до Лисичанська і зворотно, з Маріуполя до 

Львова, з Миколаєва до Івано-Франківська та 

зворотно, з Новоолексіївки до Ковеля. Це пояснюється 

переміщенням мешканців Донбасу і Придніпров’я з 
метою працевлаштування у Львові чи відпочинку в 

Карпатах. Частина мешканців Приазов’я їде до Ковеля, 

щоб здійснити пересадку і далі потрапити на роботу в 

Польщу. 

Внаслідок співвідношення відстані до 

населеності можна отримати кореляцію пасажирських 

маршрутів у вигляді точкового графіка. Кожен 

прямокутник, утворений основними лініями ( х = 

200 км, y = 10 %), графічно відображає кількість 

точок. Загалом найбільш оптимальне призначення 

поїздів з очікуваною населеністю 90-100% можливе 

на відстанях від 200 до 1600 км. 

 

 

 

Рис. 1. Кореляція пасажирських маршрутів 

 

Найбільше точок (10) знаходиться у прямо-

кутнику, що характеризує протяжність руху поїздів на 

відстанях 1000-1200 км з діапазоном населеності від 90 

до 100 %. Це в основному маршрути, що сполучають 

столицю України і Південну Пальміру з містами 

Закарпаття (Ужгород, Рахів, Солотвино), а також 

Слобожанщину (Харків) і Придніпров’я (Дніпро) з 

містами Західного регіону (Львів, Ковель). 

Найменше точок (по 1) розкидано по всьому 

полі побудови графіка, тому тут тяжко знайти якусь 

закономірність. Можна сказати, що курсування поїздів 
на відстані до 200 км взагалі не користується попитом. 

Це пояснюється конкуренцією автотранспорту, який 

має більшу частоту курсування. У сполученні Холм – 

Ковель (88 км) низька населеність поїзда пояснюється 

відсутністю іммігрантів до України. Це означає, що з 

Польщі залізничним транспортом повертається тільки 

половина пасажирів з метою зекономити кошти. 

Призначення пасажирських поїздів на відстані до 200 

км (до прикладу, Львів – Трускавець, Львів – Івано-

Франківськ, Львів – Тернопіль, Львів – Ковель) є 

малоефективним з точки зору попиту – це напрямки 

приміських поїздів. 

Витрати за 1 пас-км є змінними. Вони 

становлять 0,50 грн на електрифікованій ділянці та 

0,725 грн на тепловозній. За допомогою множення 
витрат на постійний пасажирообіг електрифікованого 

чи тепловозного маршруту можна отримати 

собівартість. 
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Рис. 2. Картосхема прибуткових пасажирських маршрутів, що обслуговують Західний регіон 
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Собівартість характеризує витратну частину 

перевезення. Щоб економічна діяльність була 

прибутковою або близькою до нульової, необхідно 

собівартість поїзда поділити на кількість місць [1]. 

Зрозуміло, що не всі місця в поїзді будуть однакової 

вартості. Зараз курсують спальні, купейні, 

плацкартні, сидячі вагони 1, 2, 3 класу. Кожен із них 
має різну кількість місць (СВ – 18, купе – 36, 

плацкарт – 54). Якщо поділити собівартість поїзда на 

загальну кількість місць, вийде середня вартість 

квитка на одне місце. Її можна порівняти із реальною 

середньою вартістю квитка, де буде видно позитивне 

або негативне відхилення. Якщо реальна середня 

вартість більша за собівартість, то маршрут поїзда є 

прибутковим, якщо менша – то збитковим. 

Зрозуміло, що в цілком ідеальній ситуації 

найбільша середня вартість квитка за собівартістю 

має бути у сполученні Ужгород – Лисичанськ (932,03 
грн). Станом на 01 квітня 2018 року середня вартість 

квитка Ужгород – Лисичанськ складає 326,21 грн, 

тобто менше у 2,86 раза. Маршрут поїзда виходить 

збитковий. 

На основі проведених розрахунків можна 

виділити прибуткові та збиткові маршрути. Найбільш 

прибутковими є міжнародні маршрути поїздів, які 

сполучають Західний регіон з Польщею (Львів – 

Вроцлав, Ковель – Холм, Одеса – Перемишль, 
Здолбунів – Холм) та Російською Федерацією 

(Ковель – Москва, Львів – Москва). Також приносять 

прибуток маршрути, що з’єднують Львів, Ужгород, 

Івано-Франківськ, Рахів, Тернопіль з Києвом та 

Харковом. 

Найбільш збитковим є регіональний експрес 

Львів – Ужгород, хоча в основному збиткові поїзди, 

які сполучають Івано-Франківськ та Чернівці з 

Південним регіоном України (Миколаїв, Білгород-

Дністровський) та містом Ковель. Також дуже 

збитковими є пасажирські маршрути, які проїжд-
жають з Маріуполя й Новоолексіївки до Львова та 

Ковеля відповідно. 

 

 

Рис. 3. Рентабельність пасажирських маршрутів 

 

Частину збиткових маршрутів можна покрити 

за рахунок прибуткових. Тоді вийде нульова 

рентабельність. Решта поїздів стануть додатковим 

тягарем для галузі через свою надзбитковість (Львів – 

Ужгород, Миколаїв – Івано-Франківськ, Чернівці – 

Ковель, Чернівці – Білгород-Дністровський, Маріу-

поль – Львів, Ковель – Новоолексіївка, Ужгород – 

Лисичанськ, Львів – Новоолексіївка, Львів – Херсон, 

Дніпро – Трускавець). 

Всі надзбиткові поїзди мають занадто низьку 

вартість квитка, яка не покриває собівартості. Але 
провести підвищення тарифів – найпростіше з усіх 

завдань. В даному випадку потрібно призначати 

прибуткові поїзди, які будуть підтримувати 

надзбиткові. Якщо враховувати той факт, що кожен 

призначений потяг буде генерувати до 150 % при-

бутку, то для покриття витрат надзбиткових 

маршрутів необхідно запустити 14 прибуткових 

поїздів до Західного регіону України.  

Звичайно, що роботи стосовно призначення 

нових прибуткових поїздів ще багато. Це мають бути 

такі сполучення, в яких вартість квитка буде 

відповідати швидкості та якості послуг. Наприклад, 

діючий поїзд №15 Харків – Рахів долає відстань 1344 

км за 19,5 год. при середній вартості квитка 1027 грн. 

Також варто подумати про зменшення 

собівартості перевезень за рахунок покращення 
експлуатаційно-технічних показників. Найбільше 

витрат йде на тепловозну тягу. Якщо проаналізувати 

надзбиткові маршрути, то майже кожен на частині 

маршруту використовує дизельне паливо. 
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Таблиця 2 

Можливі маршрути прибуткових поїздів 

№ 

п/п 
Сполучення 

Відстань, 

км 
Маршрут 

1 Дніпро – Ковель 1014 Дніпро, Кам’янське, П’ятихатки, Олександрія, Знам’янка, Сміла, 

Біла Церква, Бердичів, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк, Ковель 

2 Дніпро – Львів 1088 Дніпро, Кам’янське, П’ятихатки, Олександрія, Знам’янка, Сміла, 

Біла Церква, Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів 

3 Дніпро – Рахів 1314 Дніпро, Кам’янське, П’ятихатки, Олександрія, Знам’янка, Сміла, 
Біла Церква, Бердичів, Шепетівка, Львів, Івано-Франківськ, Рахів 

4 Дніпро – Ужгород 1323 Дніпро, Кам’янське, П’ятихатки, Олександрія, Знам’янка, Сміла, 

Біла Церква, Бердичів, Шепетівка, Львів, Стрий, Мукачево, 

Ужгород 

5 Київ – Івано-Франківськ 809 Київ, Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Стрий, 

Івано-Франківськ 

6 Київ – Ковель 541 Київ, Бердичів, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк, Ковель 

7 Київ – Львів 572 Київ, Коростень, Шепетівка, Львів 

8 Київ – Рахів 851 Київ, Коростень, Шепетівка, Львів, Івано-Франківськ, Рахів 

9 Київ – Ужгород 860 Київ, Коростень, Шепетівка, Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород 

10 Одеса – Солотвино 1193 Одеса, Подільськ, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Львів, 

Самбір, Ужгород, Чоп, Солотвино 

11 Одеса – Трускавець 851 Одеса, Подільськ, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Львів, 

Дрогобич, Трускавець 

12 Харків – Львів 1062 Харків, Полтава, Миргород, Київ, Коростень, Шепетівка, Львів 

13 Харків – Солотвино 1509 Харків, Полтава, Миргород, Київ, Коростень, Шепетівка, Львів, 

Самбір, Ужгород, Чоп, Солотвино 

14 Харків – Трускавець 1221 Харків, Полтава, Миргород, Київ, Козятин, Вінниця, Хмель-

ницький, Тернопіль, Львів, Дрогобич, Трускавець 
 

Повністю дизельпаливні маршрути мають 

поїзди Чернівці – Ковель, Львів – Рахів та Львів – 

Чернівці. Найбільше серед надзбиткових поїздів 

використовується тепловозна лінія Львів – Ходорів – 

Івано-Франківськ (141 км), що свідчить про необ-

хідність її електрифікації. На ділянці Львів – Івано-

Франківськ відбуваються інтенсивні вантажні пере-
везення (кам’яне вугілля до ст. Бурштин, цементна 

сировина до ст. Ямниця), що вимагає використання 

електричної тяги для збільшення ваги вантажного 

поїзда. 

На одноколійній залізниці Львів – Івано-Фран-

ківськ спостерігається низька швидкість руху деяких 

поїздів, зумовлена простоюванням для пропуску 

зустрічних. Таким чином, розбіжності у швидкості 

між маршрутами становлять до 1,6 раза (№ 606 Рахів 

– Львів 40,9 км/год, №7 Київ – Івано-Франківськ    

65,4 км/год). Сьогодні загальна протяжність роз’їзних 
колій по станціях лінії Львів – Івано-Франківськ 

складає 40 км, а потрібно в 1,6 раза більше (тобто на 

24 км колії). 

 

Таблиця 3 

Аналіз тепловозних ділянок при курсуванні надзбиткових поїздів 

Сполучення 

Дизель-

паливні 

відстані, км 

Частка від 

загальної 

відстані, % 

Назва ділянок 

Миколаїв–Івано-Франківськ 351 25,2 Миколаїв–Херсон–Снігурівка–Апостолове; 

Львів–Івано-Франківськ 

Чернівці–Ковель 527 100,0 Чернівці–Івано-Франківськ–Львів–Луцьк–
Ковель 

Чернівці–Білгород-Дністровський 267 24,3 Чернівці–Івано-Франківськ–Львів 

Маріуполь–Львів 213 13,4 Волноваха–Комиш-Зоря–Верхній Токмак–

Федорівка 

Ужгород–Лисичанськ 374 22,5 Ворожба–Суми–Харків; 

Куп’янськ–Лисичанськ 

Львів–Херсон 203 17,8 Долинська–Миколаїв–Херсон 
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Висновки. Застосування показників еко-

номічної ефективності дозволяє збільшувати доходи 

від перевезень. Для аналізу пасажирських маршрутів 

найдоцільніше проводити кореляцію населеності з 

відстанями, що встановлює закономірність 

найбільшого пасажирообігу на відстанях від 400 до 

1400 км. В будь-якому випадку необхідно визначити 
популярні сполучення, які можуть приносити при-

бутки. Саме прибуткові маршрути пасажирських 

поїздів можуть покривати надзбиткові. Також 

потрібно зменшувати собівартість, спричинену 

технічними умовами (відсутністю електрифікації, 

низькою пропускною спроможністю). У Західному 

регіоні особлива увага має бути зосереджена до 

залізничної лінії Львів – Івано-Франківськ. 
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ПРОБЛЕМА ЕКОГЕОСОФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 
 

Наголошено на відмінних рисах ландшафтно-етнічної взаємодії в умовах антропогенно 
незмінених та перетворених людиною ландшафтів. Розкрито зміст «природного» та «штучного» 

способів людського «буття-в-ландшафті». Окреслено екогеософічну сутність південно-східного 

реґіону України в умовах зростаючого погіршення екологічної ситуації, сучасних бойових дій і 

тимчасової російської окупації. Відзначено основні шляхи реінтеґрації Донбасу до 
загальноукраїнського людського простору.  

Ключові слова: екогеософія, ландшафт, людський простір, південно-східний реґіон України, 

російсько-українська війна. 

Yuriy Kyselov. The issue of ecogeosophical investigations of Ukraine in the context of the 

modern Russian-Ukrainian war. Since there are no natural landscapes left in Ukraine nowadays, that 

were transformed by man, the pattern of landscape and ethnical interaction, created without regard to 
anthropogenic changes of natural components, will look incomplete and as such it doesn’t meet the 

current state of things. 

That is why the requirement of today is to apply new approaches to the research in philosophy of 

geography, that related to the investigation of anthropogenic influence on the nature. One of the  answers  
to the challenges of modern times is the formation of scientific background of environmental philosophy of 

geography. 

While considering ecological issues in the context of the theory of passionarity  and the concept of 
landscape and ethnic interaction, there are two radically different ways of human “existence in 

landscape” to be distinguished. On the one hand, it is “natural” (harmonious, ecological), on the other 

hand, it is “artificial” (disharmonious, anti-ecological). 

“Natural” or “artificial” way of this interaction is determined by the behavior of human 
community in the environment, it is either directed to the rational  organization of ecosystem, or it has in 

its core the desire to subject it to its own interests and needs. 

The current territory, which is not under control of Ukraine, covers the part of south-eastern region 
that, on the one hand, has the most archaic structure of economy that manifests in absolute predominance 

of low-technology branches of production and on the other hand, it is characterized by the worst 

ecological state of environment. Substantial impact on landscape and high level of pollution of its 
components is caused by coal-mining industry, metallurgical production and in recent years – by armed 
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hostilities resulting in considerable changes of human environment. 

The key measure aimed at reintegration of south-eastern territories to the all-Ukrainian human 
environment after returning of this area under control of Ukrainian state should be fundamental 

restructuring of economy of Donbas. The aim of the restructuring lies in introducing high-technology 

production and considerable improvement of ecological state of the environment. 
Key words: ecogeosophy, landscape, human space, South-Eastern region of Ukraine, Russian-

Ukrainian war. 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Як 

ми зазначали в попередніх публікаціях, «тради-

ційна» (позначаємо в лапках через досить іще 

нетривалу її історію) геософія розглядає людський 

простір у його первісному, незміненому 
антропогенною діяльністю варіанті. Такий підхід 

продиктований прагненням дослідити духовну 

сутність того фрагменту земного простору й 

відповідного йому ландшафту, в якому мешкає той 

чи інший етнос, а отже – виявити особливості 

ландшафтно-етнічної взаємодії. Проте, на нашу 

думку, сьогодні стало неможливо не враховувати 

незворотні зміни ландшафтів, зумовлені різнобічною 

діяльністю людини. Тому для розуміння «буття-в-

ландшафті», властивого окремим людським спіль-

нотам, методів і методик «традиційної» геософії 

недостатньо; необхідністю стає застосування поло-
жень екологічної геософії (екогеософії), яка почала 

оформлятися як науковий напрям наприкінці ХХ ст. 

та вивчає взаємини етносів з антропогенно 

зміненими, освоєними ландшафтами. Така гілка 

досліджень є важливою для України, в межах якої 

розташовані кілька старопромислових реґіонів із 

докорінно перетвореними («власне антропоген-

ними», за нашою термінологією [8]) ландшафтами. 

Огляд останніх публікацій. Екогеософічні 

проблеми впродовж останніх 20 років висвітлю-

валися у «Екогеософському альманасі» [11], працях 
В.А. Зубакова [3], В.Г. Макарова й А.М. Матвєєвої 

[10], а також наших публікаціях [6; 7; 9]. 

Метою статті є обґрунтування значення 

екогеософічних досліджень для встановлення деяких 

причин уможливлення тимчасової російсько-

терористичної окупації частини території Південно-

Східної України. 

Завдання статті: 

- окреслити суть «природного» та «штучного» 

способів людського «буття-в-ландшафті»; 

- визначити місце південно-східного реґіону 
України в освоєному людському просторі; 

- схарактеризувати сучасний стан Південно-

Східної України як екогеософічного реґіону в кон-

тексті російсько-українського воєнного конфлікту; 

- з екогеософічних позицій запропонувати ймо-

вірні шляхи повернення південно-східного реґіону в 

загальноукраїнський контекст ландшафтно-етнічної 

взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Геософічна 

диференціація території України, схема якої роз-

роблена нами [4; 5], фактично відображає фізико-

географічне районування в контексті ландшафтно-
етнічної взаємодії. Йдеться саме про традиційну 

схему районування, в основі якої – суто природні 

(геоморфологічні, кліматичні, ландшафтні) чинники. 

Позаяк на  сьогодні в нашій державі майже не 

залишилося неперетворених людиною природних 

ландшафтів (які Г.І. Денисик називає «натураль-
ними» [2]), то й картина ландшафтно-етнічної 

взаємодії, створена без урахування антропогенних 

змін природних компонентів, виглядатиме неповною 

й такою, що не відповідає сучасному станові речей. 

Тому сьогодення й вимагає застосування нових 

підходів до геософічних досліджень, зокрема 

екологічного та екоеволюційного (більше відомого 

як концепція «сталого» розвитку), зміст яких 

пов’язаний із дослідженням антропогенного впливу 

на природу. Реакцією на виявлену невідповідність 

раніше використовуваної методології новим 

світовим реаліям і стало формування наукових засад 
екогеософії. 

Як вважав Л.М. Ґумільов [1], виникнення 

екологічних криз пов’язане з явищем пасіонарності 

не меншою мірою, ніж з економічними чинниками. 

На нашу думку, яку ми висловлювали раніше [7], 

рівень розвитку продуктивних сил лише визначає 

масштаби таких криз. Зокрема, за сучасної доби 

постіндустріального суспільства та прогресуючої 

глобалізації глобального характеру набула й 

екологічна криза. Розглядаючи в контексті теорії 

пасіонарності Л.М. Ґумільова та сформульованої 
нами концепції ландшафтно-етнічної взаємодії 

екологічні проблеми, ми виділяємо два принципово 

відмінних способи людського «буття-в-ландшафті». 

З одного боку, це – «природний» (гармонійний, 

екологічний), з іншого – «штучний» (дисгармо-

нійний, антиекологічний).  

Зміст природного способу, притаманного 

народам світу від найдавніших часів, полягає в 

«засвоєнні» етносом, який населяє певну територію, 

духу панівного в її межах ландшафту. У свою чергу, 

в такий спосіб формується духовна сфера етносу. 
Яскравими прикладами можуть бути особливості 

процесів етногенези українців у різних природних 

зонах [7]. 

Зокрема, в зоні мішаних лісів такі етногра-

фічні групи давніх українців, як деревляни та 

сіверяни, живучи серед густих лісів і непрохідних 

боліт і контактуючи з предками білорусів – 

дреговичами й кривичами, утворили сучасні 

субетноси поліщуків та севрюків. Їм властиві 

«вузькопростірність думки», тобто мислення 

масштабами найближчого оточуючого середовища 

(села, кількох сіл тощо), почуття безмежності часу, 
відносно невисокий рівень національної само-
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ідентифікації, етнічної свідомості та сприйняття 

загальноукраїнської державницької ідеї. Таким 

чином, поліські субетнічні спільноти ніби увібрали в 

себе риси того природного ландшафту, в якому вони 

формувалися. 

Ще один приклад природного способу 

ландшафтно-етнічної взаємодії дало українське 
козацтво, що виникло й розвивалося переважно на 

півночі степової зони. Степ є ніби ототожненням 

волі та просторового безмежжя. Саме звідси, на 

нашу думку, й походить волелюбність козаків, їхня 

чітка національна й релігійна самоідентифікація, 

«широкопростірність» їхньої думки. Закономірним є 

те, що стихія степу оспівана в багатьох поезіях і 

піснях, у тому числі Т. Шевченком, як неодмінний 

атрибут українця, козака, що прагне свободи своєму 

народові. Водночас зв’язки козаків із тюркськими, 

переважно кочовими, етносами дозволили українцям 
перейняти в них такі риси, що допомогли їм самим 

пристосуватися до напівкочового способу життя, не 

втрачаючи власної національної ідентичності 

завдяки генетичній, мовній та релігійній неспорід-

неності українців із тюрками. 

Зовсім інший характер ландшафтно-етнічної 

взаємодії властивий територіям із суттєвим 

антропогенним перетворенням довкілля. Виразним 

прикладом (і водночас наслідком) такої дисгармо-

нійної взаємодії є ландшафти Донбасу, характе-

ризовані істотними змінами навіть літогенного 

компоненту. На нашу думку, важливим чинником 
байдужого й недбалого ставлення до ландшафту (що 

виражено, зокрема, в повсюдному поширенні 

антропогенних форм рельєфу за відсутності 

практики заповнення гірською породою вироб-

леного підземного простору) стало те, що з початком 

промислового етапу розвитку цей реґіон став 

активно заселятися вихідцями практично з усієї 

Російської імперії й поступово втрачав своє первісне 

українське етнічне обличчя. Отже, етнічна складова 

у взаєминах природи та людини в цьому краї в 

індустріальну добу виражена надзвичайно слабко. 
На нашу думку, окреслений вище спосіб взаємин 

ландшафту та людини став однією з причин 

поширення проросійських і сепаратистських 

тенденцій у характеризованому реґіоні вже за доби 

незалежної України та, кінець-кінцем, тимчасової 

окупації цієї території російсько-терористичними 

військами. 

Варто наголосити, що територія ОРДЛО 

охоплює саме ту частину Південно-Східної України, 

яка, з одного боку, має найбільш архаїчну структуру 

господарства, виражену в абсолютному переважанні 

низькотехнологічних галузей виробництва (вугільна 

промисловість, чорна металургія), та, з іншого боку, 

характеризується найгіршим (після Чорнобильської 

зони відчуження та окремих районів зрошувального 

землеробства в Херсонській області) екологічним 

станом довкілля, що, по суті, є наслідком панування 

згаданих вище галузей. Істотний антропогенний 

вплив на ландшафти й високий рівень забруднення 
його компонентів, зумовлений вугледобувним і 

металургійним виробництвом, а в останні роки – ще 

й бойовими діями, викликав суттєві зміни в 

людському просторі, фактично виключивши реґіон, 

у якому в наш час не простежується ландшафтно-

етнічна взаємодія, із його геоторіальних структур  

(зокрема, центрально-східного країносвіту України 

[5, с. 22]) промисловий реґіон Донбасу. 

Вищезазначені особливості природокорис-

тування, властиві в останні 200 років південно-

східному реґіонові України, та втрата нашою 
державою контролю над цією територією зумовили 

виразні зміни її екогеософічної сутності, але 

водночас лишили незмінними власне геософічні 

характеристики «донецького краєсвіту» [5, с. 22].  

На нашу думку, основним заходом, 

спрямованим на реінтеґрацію південно-східних 

земель до загальноукраїнського людського простору 

після повернення їх під контроль Української 

держави, має стати докорінна реструктуризація 

господарського комплексу Донбасу, метою якої є 

запровадження високотехнологічних, наукомістких 

виробництв (зокрема, у сфері інформаційних техно-
логій, точного машинобудування тощо) та суттєве 

покращення екологічного стану довкілля. 

Висновки та перспективи подальших дос-

ліджень. З позицій екогеософії, Донбас і подібні до 

нього фрагменти земного простору суттєвою мірою 

(але не до кінця й не назавжди) вилучаються зі 

сфери ландшафтно-етнічної взаємодії. «Природний» 

або «штучний» спосіб цієї взаємодії визначається 

характером поведінки людської спільноти в природ-

ному середовищі – або він спрямований на раціо-

нальну організацію екосистеми, або в його основі 
лежить прагнення підпорядкувати її власним 

інтересам і потребам.  

Подальші дослідження порушеної нами 

проблеми можуть бути пов’язані із встановленням 

кількісних характеристик змін ландшафтів через 

сучасні воєнні дії, напрацюванням оптимального 

територіального розміщення майбутніх 

високотехнологічних виробництв на південному 

сході України, визначенням перспективних шляхів 

відновлення й розвитку природно-заповідного фонду 

тощо. 
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УДК 911.3:94:001.32 (477)                                                                    Володимир Січинський 

 

НОВІ ЗНАХІДКИ СТАРИХ МАП УКРАЇНИ ХVІІ – ХVІІІ СТ. 1 
 

Стаття відомого українського історико-географа Володимира Січинського (1894−1962) 

опублікована у 1935 р. у першому числі «Географічного збірника» Наукового Товариства 

ім. Шевченка за ред. В. Кубійовича. Автор детально характеризує виявлені ним у різних містах 

Європи п’ять карт України з ХVІІ – ХVІІІ ст. Зокрема, першою є картосхема українського гравера 
О. А. Тарасевича, надрукована у 1683 р. Територія України тут знаходиться у контексті карти 

Східної Європи. На мапі подано назви українських етнічних та історико-географічних земель 

(Покуття, Червона Русь, Волинь, Полісся та ін.), а також назви сусідів (Молдова, Угорщина) і 
сусідів другого порядку (навіть Московія). Багато підписів річок і міст. Карта не має градусної 

сітки. Але на відміну від карт Г. Л. Боплана, вона орієнтована на північ. Другою є «Мапа 

Чорномор’я» (1687 р.), видрукована в 1687 р. в Авсбурґу (Німеччина). З українських земель позначено 
лише північне Причорномор’я, що охоплює Кубань і Крим, а також південні частини басейнів Дунаю, 

Дніпра й Азовське (Озівське) море. Третьою є голландська карта кінця ХVІІ ст. або початку 

ХVІІІ ст. Тут зображено Європу між Балтійськими і Чорним морями, в т. ч. і територію України: 

«UKRAINIE of ’T. LAND DER COSACKEN». Позначено написами: Поділля, Волинь, Чернігів. Нанесені 
і кордони України (до Володимира на Волині на заході і Сіверського Дінця – на сході, та півдня нижче 

дніпровських порогів). Між Україною і Московією позначено округ «OKRAINA». Це частина 

Воронежчини, Харківщини, Курщини, Білгородщини. Четверта мапа «Kleine Tarterey» з першої 
половини ХVІІІ ст. Ґ. Боденера. Тут зображено головно Правобережжя України. Цікавим є 

позначення татарських шляхів – Кучмáнського і Чорного. Нарешті, п’ята карта А. К. Льоттера з 

середини ХVІІІ ст. знайдена В. Січинським серед стародруків Народного дому м. Львова. Мірило 
1:2 200 000. Визначено географічні довготи і широти. Подано кордони України і її сусідів. Розкрито 

позитивні і негативні сторони названих карт у порівнянні з мапою Г. Л. Боплана. 

Ключові слова: мапи України, Г. Л. Боплан, Антоній Тарасевич, Ґ. Боденер, Т.К. Льоттер, 

кордони України, українські землі. 
Volodymyr Sichyns’kyі. The new knowledge of the old map of Ukraine XVII−XVIII ct. The 

article the famous Ukrainian historian-geographer Volodymyr Sichyns’kyі (1894−1962) was published in 

1935 in the first issue of the «Geographical Collection» of the Shevchenko Scientific Society for ed. 
V. Kubiyovych. The author characterizes in detail the five Ukrainian maps from the ХVІІ–ХVІІІ ct. that he 

has discovered in different cities of Europe. In particular, the first was presented the map of the ukrainian 

engraver O. A. Tarasevich, published in 1683. The territory of Ukraine is here in the context of the map of 

Eastern Europe. The map includes names of Ukrainian ethnic and historical-geographical lands (Pokuttya, 
Chervona Rus’, Volyn’, Polissya, etc.), as well as names of neighbors (Moldova, Hungary) and second-order 

neighbors (even Mоscovy). Many signatures of rivers and cities. The map does not have a degree grid. But 

                                                   
1 Друкується за: Січинський В. Нові знаходи старих мап України // Праці географічної комісії. Вип. І. /                          

За ред. В. Кубійовича. – Львів, 1935. – С. 119-128 (адаптація О. Шаблія) 
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unlike the maps of G. L. Beauplan, it is oriented to the north. The second is the «Map of the Black Sea» 
(1687), printed in 1687 in Ausburg (Germany). Of the Ukrainian lands, is marked only the northern Black 

Sea coast that is encompassed by the Kuban and the Crimea, and also the southern parts of the basins of 

Danube, Dnipro and the Azov (Ozivske) Sea. The third is the dutch map of the late XVII ct. or the beginning 

of the ХVІІІ ct. It depicts Europe between the Baltic Sea and the Black Sea, including the territory of 
Ukraine: «UKRAINIE of ’T. LAND DER COSACKEN». Marked inscriptions: Podillya, Volyn’, Chernihiv. 

The borders of Ukraine (to the Volodymyr on the Volyn’ in the west and Siversky Donets in the east and the 

lower of the Dnipro rapids) have been marked. Between Ukraine and Moscow the district is designated 
«OKRAINA». This is a part of Voronezh, Kharkiv, Kursk, and Belgorod. The fourth map «Kleine Tarterey» 

from the first half of the XVIII ct. G. Bodenera. Here is depicted mainly the Right-bank of Ukraine. The 

designation of Tartar roods − Kuchmánskiy and Black are interesting. Finally, the fifth map of T. K. Lyotter 

from the middle of the XVIII ct. was founded by V. Sichyns’kyi among the early printed books of the National 
House of Lviv. Scale 1:2 200 000. Geographic longitude and latitude are defined. Borders of Ukraine and its 

neighbors are filed. The positive and negative sides of the mentioned maps in comparison with the map of 

G. L. Beauplan are revealed.  
Key words: maps of Ukraine, G. L. Beauplan, Antoniy Tarasevich, G. Bodener, T. K. Lyotter, the 

borders of Ukraine, ukrainian lands. 
 

Працюючи над історією українського ґравер-
ства й досліджуючи різні рідкісні стародруки, 
видання та збірки музеїв, бібліотек і приватних осіб у 
Празі, Кракові, Варшаві, Львові та ін., автор цих 
рядків знайшов декілька незнаних досі мап України 
XVII–XVIII ст. 

Подаємо нижче відомості про п’ять таких мап 
України, які зовсім незнані в дотеперішній літературі. 
Про ці мапи нема відомостей у таких авторів, що 
займаються історією картографії як Ф. Аделунґ, 
Л. Багров, В. Лянскоронський, Б. Ольшевич, С. Подо-
лянин, Й. Стебницький, Й. Стебньовський, Г. Тан-
фільєв, М. Тишкевич, С. Шелухін. Нема поданих тут 
мап також у докладному бібліографічному покажчику 
П. Тутковського: «Матеріяли для бібліографії мапо-
знавства України» (Київ, 1924, УАН, ч. I.). 

 

1. Мапа українського гравера  
Олександра Антонія Тарасевича, 1683 р. 

 

Є це мініатюрна мапа на фронтосписі книжки 
Миколи Оборського «Philosophia Rationalis», надру-
кованої у Кракові 1683 р. Це видання з ґравюрами 
дослідив автор цих рядків у 1930 р. у Muzeum 
Narodowому у Варшаві (Sign. 15018) і вперше згадав у 
монографії про О. А. Тарасевича 2). 

Найбільша цінність цієї мапи в тому, що є це 
найстарша мапа України у виконанні українського 
ґравера! 

Мідерит із мапою являє собою образ, де 
виображена Богородиця, як Покровителька, в 
окруженні ангелів-купідонів. Два з них тримають 
розгорнутий аркуш із мапою цілого сходу Европи. 
Під мідеритом підпис: «Alex. Tarasewicz Scuip». 

Вже той факт, що мапа виконана найбільшим 
українським ґравером старих часів − О. Тарасевичем, 
заслуговує на виключну увагу. 

Осереднє місце мапи займає територія України. 
Тут є надпис, виконаний найбільшим письмом 
«UKRAINA», що займає місце поміж Богом 
(Пд. Бугом. – Ред.) і Дністром. Меншим письмом 
виконані надписи окремих земель: Podolia, що займає 

                                                   
2 Січинський В. Олександер Антоній Тарасевич. − 

Прага, 1934, − С. 5, 10, 15–16, 22.  

простір поміж Дністром і Богом (Niester, Boh), а на 
заході доходить майже до Львова (Leopolis); далі 
Pokutie − поміж Прутом і Дністром, що на сході 
доходить приблизно до устя Серету; Russia Rubria − 
поміж Карпатами (Carpates Montes), верхів’ями Висли 
(аж до Кракова), Замостям і Поділлям; Volhynia − 
поміж Прип’яттю; верхів’ями Бога і Бугом (Bug); 
Polesia − над Прип’яттю; далі на півночі Severia, 
поміж Десною (Desna) й Сеймом. 

Україну на мапі оточують такі країни: Moldavia 
− за долішньою частиною Дністра й за Прутом; 
Transilvaniae Pars; Hungariae Pars − за Карпатами; 
Polonia Minor і Polonia Maior − одна і друга на захід 
від Висли. Таким чином, на мапі ясно видно, що 
кордон між Russia Rubria і Polonia Minor − становить 
Висла. Далі зазначені: Mazovia − на середній частині 
Висли; Prussia − поміж долішньою частиною Висли, 
Балтійським морем (Mare Balticum) і Німаном; 
Podlachia − поміж середнім Німаном − від Городна 
(Grodno) на захід до р. Преґоли; далі Lithvania − 
поміж Прип’яттю, середньою частиною Німана й 
Вильном; ще далі на півночі за Двиною бачимо 
Livonia й нарешті Russia Alba − у верхів’ях Дніпра з 
містами Biała, Смоленськ, Могилів, Борисів, Полоцьк 
і Витебськ.   

У крайньому північньо-східному куті мапи, 
десь далеко на схід від джерел Дніпра й Десни, маємо 
надпис: Moscoviae Pars. 

Хоч мапа маленька, але на українській 
території досить докладно позазначувані й 
понадписувані всі найголовніші річки й міста. З 
останніх, наприклад, є: Kijow, Czyhiryn, Żolto Woda, 
Mohylow (над Дністром), Żytomir, Kamieniec, Ostrog, 
Olyka, Zborov, Leopolis, Przemysl, Chełm, Vlodimier, 
Łoiow, Starodub, Nowogord, Czernihow, Konotop, 
Putywl, Rylsk і Kursk. 

На мапі в горішньому краю є, між иншим, три 
державні герби: Польщі − одноголовий білий орел, 
Литви − воїн на коні з піднесеним догори мечем; 
третій герб у формі переділеного щиту, з одного боку 
його − малий щит, а з другого (правого) боку − три 
олені. 

Мапа не має зазначеної ґеоґрафічної широти 
(паралелі) й довготи (меридіани), але, коли порівняти 
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її з іншими старшими мапами, наприклад, у Бопляна, 
то вона досить докладна та орієнтована на північ, 
згідно із новішою тоді методою картографічних 
знимок, а не на південь, як це в Бопляна. 

Мапа О. Тарасевича поки що найстарша мапа 
України в виконанні українського ґравера. Це тим 
цінніше, що в Польщі, як каже польський дослідник 
Стебньовський − в XVII і XVIII ст. взагалі не було 
польських ґраверів-картографів 3). 

 

2. Мапа Чорномор’я, 1687 р. 
Деяке відношення до території України має 

мапа в рідному, незнаному досі в бібліографії, 
німецькому виданні «Cyaneae», яка була надрукована 
в Авґсбурґу в 1687 р. Покищо єдиний відомий 
примірник цієї книги находиться в університетській 
бібліотеці у Празі 4). Є це підручна книжка для 
мандрівника та инших потреб з різними інформаціями 
про Східну Европу, а також про Україну 5).  

Тут на окремій таблиці під Nr. 22. долучена 
мапа Чорного моря (Pontus Euxinus), розміру 
12½×17 cм. Мапа досить схематична і приблизна. З 
українських земель тут є лише незначний шматок 
північного чорноморського побережжя з містами: 
Kilia, Biellgorod (Акерман), Perekop, Kudak, Salinea 
(Геничеськ?). Між иншим, на території Кубані тут 
стоїть надпис «Asiae Pars» (!) з містами S. Sophia і 
Savatopoli. На Криму, що має назву Chersonesus, 
бачимо Koslow (Євпаторія), Baccsarium (Бахчисарай), 
Crim, Kofa, Kerci Pontica і Kaffa (Теодосія). 

З инших географічних назв зазначено: Danubi і 
Ostia, Nieper і Meotis Palus (Озівське море). 

Зате поміж текстом книжки здибаємо ще 
рисунки українських міст Білгороду (Аккерману), 
Очакова, Кам’янця на Поділлі, Перекопу, Кодака й 
Терехтемирова. Опис їх подав автор у вище цитованій 
статті. 

 

3. Голландська мапа з кінця XVII ст. 
 

Ця мапа переховується в бібліотеці 
Баворовських у Львові. На жаль, вона не має ні 
надпису, ні підпису ґравера, ані пояснень 
бібліотечних збірок. Міркуючи зі способу виконання, 
ґравірування й  надписів, вона належала б до 
голландського виробу кінця XVII або поч. XVIII ст. 

Мапа з’ясовує цілу центральну Европу поміж 
Чорним і Балтійським морем, включаючи й територію 
України. Незвичайно цінна вона для нас тим, що має 
зазначені кордони України та вияснює деякі теорії 
щодо самої назви «Україна». 

На цілій Україні тут бачимо надпис: 
«UKRANIE of ’T LAND DER COSACKEN». Напис 
займає місце від м. Тернополя, через ціле 
Правобережжя, переходить через Дніпро коло м. Чер-
кас і кінчається аж перед річкою Донцем. 

В межах цієї спільної назви зазначені ще 

                                                   
3 Stebniowski J. Historja druku map. − Warszawa: 

Grafika. – 1933. – Ч. 1. – С. 28.  
4 Автор уважає за свій приємний обов’язок скласти 

подяку дирекції університетської бібліотеки в Празі за 
ласкавий дозвіл поробити знимки з ґравюр цієї книги.  

5 Зміст книжки автор зреферував у статті: 
«Подорожня книжка» 1687 р. − про Україну. − Калєндар для 
всіх на 1934 р. − Львів, 1933. − С. 59–62. 

окремі назви: Podolien, Volhynien, Czernihow. Крім 
того, окремо стоять землі: Swart Rusland (з одним 
«s»), Novogorod Sewierski і Worotin (Вороніжчина?). 

Кордони України, що виразно входять до 
території названої Ukranie of ’t Land der Cosacken, − 
ідуть таким способом: уздовж Дністра (Niester), 
Серету, далі за Тернополем доходять майже до 
Володимира на Волині і прямують до верхів’я Турії. 
Вище лінія кордону йде недалеко р. Прип’яті, 
перетинаючи Стир (Ster) і Случ у долішніх частинах і 
доходячи майже до Мозиря. Звідси кордон перетинає 
Прип’ять і Дніпро вище Чорнобилю (Czernobil), 
звідтіль біжить на північ поміж р. Сновом і Сошем, 
доходячи майже до Почепу (Petzop), а звідси прямо до 
джерела Соша попри м. Mscislaw (Мстислав), ідучи у 
східному напрямку десь майже під Калуґу. Звідси 
кордон повертає під простим кутом на південь, ідучи 
водорозділом Десни й Оки, зближається до річки 
Сейму, близько підходить до м. Путивля, 
перетинаючи тут р. Сейм. Далі лінія йде в напрямі 
Харкова й, не доходячи до Донця, звертає на південь, 
роблячи закрут навколо Дніпрових порогів і 
закінчаючись Дніпром нижче порогів. 

Окремо зазначена територія Східної Галичини 
(Swart Rusland), має кордони, що починаються від 
устя Серету до Дністра, далі лінія кордону йде на 
південь до Карпатського хребта, включаючи і місто 
Снятин (Sniatyn). За цим кордоном біжить 
Карпатський хребет приблизно до Дукельського 
провалу, повертає на північний схід приблизно через 
Ланьцут, Білгорай коло р. Вепра, й переходячи до 
Берестя, повертає на схід, перетинаючи Буг десь вище 
Володави; далі йде до джерела Турії, в напрямі 
Володимира-Волинського й Тернополя й нарешті 
закінчується р. Серетом. 

Таким чином у складі Східної Галичини 
входять такі міста, позначувані на мапі: Sniatyn, 
Halicz, Sambor, Premislia, Lemberg, Belcz (Белз), 
Zamoscie, Chelm і Wlodzimierz. 

А у склад «Ukranie» входять такі міста, теж 
позазначувані на мапі: Braclav, Bar, Chmielnik, 
Camieniec, Tarnopol, Lusuc (Луцьк), Ostrog, Zytomierz, 
Biala Cerkiew, Kiow, Ostercze (Остер), Czernihow, 
Petzop (Почеп), Serensko, Bransko, Berneski, Starodub, 
Novogorog-Sewierski, Kame (?), Romna, Bassan (Бажан?), 
Hadiacz, Pultava, Czyrkassy, Kudak і Bilchowisie (над 
устям Інгула).  

Україну на мапі оточують такі краї: на 
південному сході − Klyn Tartarien, за Дністром і 
Прутом − Muldaw, далі − Sevenbergen (Трансиль-
ванія), Hongaryen, Poolen, Lithauwen, Smolensko і 
Worotin. 

Незвичайно цікаво, що на мапі поміж Україною 
й Московщиною є ціла округа з означеними 
кордонами, що має назву «OKRAINА». Ця округа 
займає простір із частин Вороніжчини, Харківщини й 
Курщини з містами Віеllоgrоd (Білгород), Оskul 
(Оскіл), Wolyki (Валуйки), і Jelatz (Єлець). На жаль, 
округа «Оkraina» зазначена на мапі частково, бо тут 
саме кінчається східній край мапи з містами Валуйки 
й Єлець. 

Назва „Осraina“ знаходиться також на мапі 
«Росії» І. Масси 1633 р. Голландський картограф і 
ґравер Ісаак Масса народився в 1587 р., в 1601 р. 
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приїхав до Росії, а в 1609−1613 рр. жив уже в Голландії. 
На мапі Масси «Осraina» займає округу поміж 

верхів’ями Донця й верхів’ями Сосни (доплив Дону) з 
містами: Oskol, Beelgorode, Lisma і Jelectz, себто та 
сама округа, що й на нашій мапі. 

Поруч із надписом «Осraina», на мапі Масси є 
ще й инший надпис, що займає більший простір − 
«Dikoia Pole», тим то «Осraina» займає немов би лише 
частину «Дикого поля». Округу «Осraina», крім цього, 
оточують краї: Ducatus Severiensis, Resania і Crimea 
seu Tartaria Przecopen. До речі, одмітимо, що на мапі 
Масси Чорне Море названо «Pontus Euxinus, Rhutenis 
Zorno More» 6). 

Ці факти з’ясовують у зовсім новому світлі 
відому теорію деяких російських і польських 
істориків про те, що назва «Україна» походить ніби 
від слова «окраїна», себто земель, що лежали з краю 
(на периферії) московської, чи польської держави. 
Насправді земля, що називалася «Окраїна», була, але 
вона лежала поміж Московщиною, татарськими землями 
й Україною. Про це наглядно свідчить долучена мапа. 

Щодо назви «Україна», то цікаво відмітити, що 
вона трапляється не тільки в закордонних мапах, 
починаючи від XVI століття, але її вживали в 
офіційних московських документах і московських 
мапах (чи мапах московського походження) аж до 
середини XVIII століття. Щойно з наказу Петра І 
почали вживати, замісць загально принятої назви 
«Московское государство» − «Россійское госу-
дарство», а замісць «Україна» − «Малая Русь». 

І так, наприклад, на московському виданні 
мапи «Польщі» Сансона, виконаної в 1688 р. (перше 
видання Сансона походить з 1655 р.), на українській 
території є назва «Ukraina o Paese de Cosacchi», що 
займав місце від Костянтинова (Староконстантинова) 
до середньої частини р. Ворскла. 

І на московській мапі «Польщі» початку 
XVIII ст. з московськими написами, ґравірованій 
голландським майстром Петером Пікаром (Picarti) 
коло 1702–1714 рр., маємо назву «Украіна» (− і з 
крапкою!). Цікаво відмітити історію постання цієї 
мапи. Була це копія мапи Алларда з «Atlas minor» 
початку XVIII ст. А ця остання є трохи зміненою 
копією мапи Польщі нюрнберзького ґравера Якова 
Сандрарта (1630–1708), що копіював її з мапи 
Бопляна 1651 р. 7). 

Таким чином на одній із перших московських 
мап із московськими надписами, що була 
виґравірувана з наказу Петра I, − на території України 
маємо назву − «Україна», а лише в самих верхів’ях 
Десни і в басейні Донця маємо назву «Часть 
московскаго государства». 
 

4. Мапа Ґ. Боденера з першої половини XVIII ст. 
 

Мапа знаходиться в рідкісному виданні − 
альбомі ґравера Ґ. Боденера під назвою «Kleine 
Tarterey», що походить із першої половини XVIII ст. 

                                                   
6 Кордтъ В. Матеріалы по исторіи русской карто-

графіи: в II т. − Київ, 1910. − С. 30. − Таб. XLVII; − 

Матеріяли до історії картографії України. − Київ, 1931. − 

Ч. І. − С. 6. 
7 Кордтъ В. Матеріалы по ист. русск. картографіи: 

в II т. − С. 24–25. − Таб. ХХV, ХХХV–ХХХVII. 

Деякі таблиці з цього цінного альбому зберігаються у 
приватній збірці др. А. Чоловського та др. І. Крип’я-
кевича у Львові. 

Авґсбурзький ґравер Gabriel Bodenehr 
Старший, народився в 1673 р. і вмер в 1758 р. Він 
відомий тим, що виґравірував і видав величезний 
альбом з 200 видами міст, плянами фортець тощо, під 
назвою «Force d’ Europe» 8). 

В альбомі Боденера «Kleine Tarterey», між 
иншим, знаходимо види, виконані мідеритною 
технікою, міст Очакова, Бендер, Перекопу, Білгороду 
(Акерману), Кодака, Терехтемирова та ин., а також 
4 мапи й поміж ними одна мапа України − туди 
долучена в репродукції. 

Мапа має назву: «Die Gegend zwischen Pultawa 
und Bender mit Angraenzenden Polnisch, Türckisch und 
Tartarischen Landschafften, Augsburg, Gabriel Badenehr 
fec. et exudit cum Gratia et Privilegio S. Caes. Maj.». 

На цій мапі змальована частина України, 
головно Правобережжя. Саме надпис «Ukrain-
Cosackische Laender» займає місце від Лисянки над 
Синюхою через ціле Правобережжя й закінчується на 
Лівобережжі за р. Ореллю. Кордон поміж «Ukrain» і 
«Podolien» тут виразно означено й замальовано здовж 
Інгульця (Angulec maly) і р. Вись (Wicze). 

Особливістю мапи Боденера є зазначення 
великих татарських шляхів у степах і на Поділлі 
(т. зв. Кучманського й Чорного). Назви цих шляхів та 
деякі пояснення подані двома мовами − німецькою і 
французькою. 

Порівнюючи з попередніми мапами, мапа 
Боденера докладніша, з більшою кількістю річок, 
припливів, міст і селищ. Позазначувані тут також 
докладніше топографічні подробиці − гори, ліси, 
болота; долучене також мірило, а з країв мапи 
зазначені географічні довготи й широти. 

 

5. Мапа Т. К. Льоттера з середини XVIII ст. 
 

Її знайшов автор серед різних паперів і 
стародруків бібліотеки Народного Дому у Львові 
(Тека VIII, ч. 134). У лівому горішньому куті мапи 
серед віньєтки з фіґуровим рисунком, читаємо такий 
надпис: 

«Theatrum belli Russorum Victoriis illustratum 
sive Nova et accurate Turcicarum et Tstaricum 
Provinciarum intra fluvios Tyras f. Niester et Tanaim f. 
Don ad Oram Ponti Euxini et in Peloponeso Taurica 
sitarum Designatio, manu et impensis Tob. Conradi 
Lotteri Chalc. et Geogr. Aug. Vind». 

Розмір самої мапи без обрамування 
55,5×47,3 см Мірило 1:2 200 000, подане у верствах і 
милях. Є також визначені географічні довготи (45,8º–
68º) і широти (43,4º–51,8º). 

Як бачимо з надпису, мапу виконав ґравер, що 
називався Tobias Konrad Lotter. Про нього маємо дуже 
обмежені відомості, а саме, − що він народився в 
1717 році, працював у Авґсбурґу, головно над 
ґравіруванням мап, і вмер в 1777 9). 

                                                   
8 Nagler G. Neues allgemeines Künstler-Lexicon. − 

Мünchen, 1835. − С. 554; Thieme-Becker, А11 gemeines Lexi-
kon der Bildenden Künstler − Leipzig, 1910. − Т. IV. − С. 167. 

9 Thieme-Becker. Künstler-Lexikon.... − Leipzig, 1929. − 
Т. ХХIIІ. − С. 409. 
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Мапа Льоттера є копією мапи М. Зойтера 
(Mathaei Seutteri) 1739 р., що її зроблено з нагоди 
військових подій під час війни з Туреччиною 
російського й українського війська в 1736–
1739 рр. 10). Та, порівнюючи з мапою Зойтера, мапа 
Конрада Льоттера цікава для нас тим, що не тільки 
має виразні кордони України, але ціла поверхня 
України (Ukraina) помальована одною жовтою 
фарбою. 

З півдня ця територія України сусідує з 
Очаківськими татарами (Tartaria Oczakoviensis). Тут 
кордон іде здовж р. Інгульця, далі до м. Chriskieszemi 
(Вознесенське ?) над Богом, звідси лінія повертає на 
південний захід через середину течії річки Tehgol 
майже до вливу Дністра до свого лиману. Звідсіля 
границя біжить до Бендер, включаючи деяку смугу 
Басарабії! Далі кордон йде вздовж Дністра до 
м. Сорок (Sorocka), звідсіля прямує просто на північ 
до Костянтинова (Constantinow), а тут його закриває 
віньєтка надпису мапи, так що подальша лінія 
кордону невідома. Бачимо лише з країв віньєки міста: 
Wolodarna, Garasow, Wasilkowa (Васильків), Rasowo, 
Czernobel. Горішній край мапи обрізується здовж лінії 
51,8º північної широти. Далі лінія «України» межує з 
«Duc. Czernichoviensis», ідучи майже попри самий 
Чернигів, через Ніжень (Neschin), попри Батурин 
(Baturin) і доходить майже до Королевця (Korolewetz). 
Звідтіля лінія кордону повертає на південь, 
залишаючи поза межами «України» − Білгород 
(Bielogorod), Харків (Charkow), Чугуїв (Tzugujew), і 
Isum (Ізюм). Ці останні міста, які зазначені на мапі як 
укріплені, входять до округи (земель, що мають назву 
«Palatinat Belgorodiensis» і «Territ. Cosacorum 
Donensis»). Дві землі, крім того, мають спільну назву: 
«Russiae Moscoviticae Pars». Від вищезгаданого 
Ізюму, точніше від селища Spewakowka над 
р. Донцем, кордон України йде рівнобіжно до Самари, 
так що сама річка Самара й цілий простір Чорного 
моря аж по Озівське море та Крим входить у склад 
«Tartaria Minor Precop» або «Tartaria Nagaiens». 
Нарешті, від Кодака кордон «України» йде здовж 
Дніпра аж до «Нової Січі» («Novaja Setsch») − у гирлі 
Дніпра. 

Територія України має такі землі: Palat. 
Kioviensis, Palat. Braclaviensis і Cosaccorum Zapo-
rosiensium. 

Цікаво зазначити, що з півдня Україна має 
кілька ланцюгів укріплених міст і фортець. Здовж 
Дніпра: Kisikermen, Saporoger Setsch, три укріплення 
здовж річки Самари, далі п’ятнацять укріплень здовж 
річки Berestowa (Орелі) і здовж допливу Донця − 
Бритая (так звана «Українська лінія»). Всі ці 
15 укріплень сполучені поміж собою безпереривним 
ланцюгом укріплень. Крім того, зазначені на мапі як 
укріплені міста: Bendery (Бендери), Kaminieck 
(Кам’янець), Chzim (Хотин), Wasilkowa (Васильків), 
Kiow і Kiow Petzepskoy, Tzernigow, Neschin, Perejaslef, 
Luby (Лубні), Pultawa, Colomack, Wisokopolie, Walki, 
Sokolow, Bielogorod, Charkow, Saltow, Tzugujew, 
Nowoi Oskol, Waluiki, Isum, Thor і Bachmut, та 
нарешті в гирлі Дону: S. Anna, Czerkaskoi і Asoff. 

                                                   
10 Кордт В. Матеріяли до історії картографії 

України. − Київ, 1931. − Ч. І. − С. 15–16. 

Мапу Т. К. Льоттера, так само як і М. Зойтера 
не можемо вважати особливо точною, та не є вона не 
докладніша від двох попередніх мап. Але зате більш 
зроблена в подробицях, із більшою кількістю міст, 
селищ і топографічних особливостей. 

*** 
Всі перераховані нами мапи, і ця остання з 

середини XVIII ст., мають спільні недостачі й хиби, 
що випливають із способу ґеодезійного міряння, 
якого тоді вживали. 

До середини XVIII ст. мапи Східньої Европи 
ґрунтувалися головно на мапах Птоломея з різними 
поправками й доповненнями, їх виконували 
дереворитною технікою, що не давала змоги 
зазначувати різні подробиці та топографічні 
особливості. До таких мап української території, між 
иншими, належить страсбурзьке видання 1513 р. 
Рінґмана й Вольдземюллера 11). 

Від другої половини XVI ст. почали вже 
вживати для репродукції більш удосконаленого 
мідериту, та саме топографічне мірянна на терені 
робили наново, більш удосконаленими засобами. 
Відтоді головна продукція мап переходить із 
Німеччини до Фландрії (головний осередок 
Антверпен), пізніше − близько 1638 р. і до кінця 
XVII ст. − до Голландії (головно Амстердама). З 
Голландії впливи новітньої картографії поширюються 
й на Німеччину, доказом чого, наприклад, є мапи 
України I. B. Hommana з 1716 р. 12). 

Перші докладніші мапи України склав відомий 
французький інженер Боплан, а виконував рисунки 
голландський ґравер у Данціґу Вільгельм Гондіус 
(1602 – коло 1651). 

Мапи Боплана складені на підставі 
кільканацятьох основних точок, знайдених 
астрономічним шляхом, решта знято з допомогою 
геодезійної мензули (т. зв. Mensula praetoriana), що її 
винайшов у Німеччіші Ганс Преторіус близько 
1590 р. Отже, мапи Боплана складені без точного 
тріанґуляційного міряння. Спосіб тріанґуляції 
винайшов голландець Віллеброрд Снелліус (1580–
1626) в 1615 р., але тріанґуляційне міряння 
поширювалося дуже поволі. Вперше його 
використано в Віртенберґу в роках 1624–1635, а у 
Франції реформа картографії наступила щойно у 
другій половині XVII ст. Нарешті, перший науковий 
підручник «Загальної географії», з розділом нової 
тріанґуляційної методи, що належить Варенієві 
(Вареніусу. – Ред.), видано в Амстердамі в 1650 р. 
Між тим Боплан розпочав свою службу військового 
інженера у Франції в 1631 р. і в тому самому році вже 
працював на Україні, де пробув до 1648 р. 13). 

Таким чином, як мапи Боплана, як і всі 
подальші мапи, що взорувалися на Боплані, або що їх 
виконували тою самою методою міряння, − мають ту 

                                                   

11 Grafika. − Warszawa, 1933. − Ч. 1. − С. 19. 
12 Добрі відбитки цих мап переховуються в 

бібліотеці Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. Уперше 

опублікована Титкивичем: Documnts historiques sul l’ 

Ukraine. − Lousanne, 1919. 
13 Ляскоронскій В. Гильомъ Левассеръ де Бопланъ и 

его истор.-географ. труды относит. Южной Россія, 
«Описаніе Украны». − Київ, 1901. 
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велику хибу, що не всі відстані на мапі є однаково 
докладні, і не всі обрисові напрями відповідають 
дійсному станові. Тому окремі площини та обриси 
рік, доріг, гір тощо − не завжди мають правильні і 
пропорційно-зв’язані форми. Очевидно, ті частини 
мапи, де землемір здіймав терен за допомогою 
мензули й геодезійної стрічки в можливо різно-
манітних напрямах − там мапа була докладніша. 

Розуміється, що, крім того, натрапляємо на 
різні недостачі й хиби повністю графічні і 
топографічні, що залежали від недостатнього знання в 
тодішніх землемірів місцевого терену, географічних 
назв, місцевої термінології, місцевої мови і т. д. 

Загалом кажучи, всі хиби постійно зростають, 
коли йти в напрямі від заходу на схід. Так, наприклад, 

на голландській мапі з кінця XVII ст., про яку була 
мова вище, міста Гадяче й Полтава зазначені над 
одною й тою самою річкою − допливом Дніпра, 
ймовірно, Пслом, а місто Оскіл зовсім недалеко Тули! 
Або Білгород на Харківщині лежить майже на тій 
самій географічній широті, що й Арьол. Цікаво 
відмітити, що на цій мапі так і передано в фонетичній 
транскрипції московською вимовою − Arool! 

Щодо географічних назв, то треба загалом 
завважити, що на старих мапах тодішні географи 
досить уважно ставилися до місцевих українських та 
ин. назв. Доказом цього є хоч би той факт, що скрізь 
національна назва нашої землі передана вірно й 
точно! 

 
 
 

 

УДК 910.27 (477) Рудницький                                                                                 Леся Цюцюра 

 

ВНЕСОК АКАДЕМІКА СТЕПАНА РУДНИЦЬКОГО  

У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТОГРАФІЇ 
 

Проаналізовано діяльність С. Рудницького на ниві української картографічної науки. 

Висвітлено головні напрямки і аспекти картографічної праці ученого. Виділено чотири періоди 

картографічної діяльності С. Рудницького, які подано у вигляді таблиці. Розкрито методичні та 
методологічні принципи створення карт і атласів. До статті додано репродукції двох фізичних мап 

України С. Рудницького. Зроблено висновок про вагомий внесок ученого у розвиток української 

національної картографії. 

Ключові слова: С. Рудницький, українська національна картографія, чотири періоди карто-
графічної діяльності, фізичні мапи України, УНДІГК. 

Lesya Tsyutsura. Contribution of academic Stepan Rudnyts’kyi in the development of Ukrainian 

national Cartography. The activity of Stepan Rudnyts’kyi in the field of Ukrainian cartographic science is 
analyzed. The state of study of this problem in the writings of Ukrainian scientists-geographers is 

considered. The main directions and aspects of the cartographic work of the scientist are highlighted.  There 

are four periods of cartographic activity of S. Rudnyts’kyi, which are presented in the form of a table. The 

table specifies time frames covering each period, the name of the period, a brief description of the activities 
of the scientist, a list of cartographic works and works of cartographic subjects (methodical articles and 

reviews on maps of other scientists). An extended description of these periods is also provided in the text of 

the article. Methodical and methodological principles of maps and atlases are revealed. The activity of the 
scientist during the Kharkiv period, in particular as the head of the Ukrainian Research Institute of 

Geography and Cartography (URIGC), his plans for the publication of physical maps and 

anthropogeographic maps of Ukraine and parts of the world, hemispheres, etc., maps of Ukraine (Scale 
1:200 000 and Scale 1:1 000 000), as well as the creation of Ukrainian school and handbook atlases. The 

maps of Stepan Rudnyts’kyi are named. The most important of which are, in our opinion: "An overview map 

of the Ukrainian lands" (1917, 1921), "The Physical Map of Ukraine" (1918), "The Map of Ukraine" (1918), 

The Scholar Maps of the Eastern Hemisphere, the Western Hemisphere, Europe, Asia, Africa, North 
America, South and Central America, Australia and Oceania (1920), "The physical map of the Ukrainian 

SSR and its neighboring lands" (1929), "The physical map of the Ukrainian SSR and its neighboring lands" 

(1929), "The political map of the Ukrainian SSR and its neighboring lands" (1929) etc. The reproductions of 
two physical maps of Ukraine by Stepan Rudnyts’kyi "The Physical Map of Ukraine" (1918) and "The Wall 

Physical Map of the Ukrainian SSR and the Neighboring Lands" (1929) are also added to the article. It is 

noted that the maps of the scientist (published in the world more than 30) are diverse in subject, scale, 
coverage of the territory and method of use.  The conclusion is made about the significant contribution of S. 

Rudnytskyi to the development of Ukrainian national cartography. 

Key words: Stepan Rudnyts’kyi, Ukrainian National cartography, four cartographic activities, 

physical maps of Ukraine.  
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Актуальність теми. Степан Рудницький – 

визначна постать в українській географічній науці. 

Він є фундатором модерної української національної 

географії та картографії. Вагомим є його внесок у 

розвиток теорії, методики та методології географії 
загалом, фізичної географії, геоморфології, політичної 

географії, регіональної географії, історії географії, 

історичної географії, краєзнавства та картографії – 

практично усіх географічних дисциплін. 

І, якщо внесок Степана Рудницького у розвиток 

більшості цих дисциплін уже науково обґрунтовано, 

то його вклад у розвиток української географічної 

картографії ще недостатньо вивчений. Тому вивчення 

наукового доробку вченого у сфері української 

картографічної науки є актуальним.  

Методологічні та методичні підходи вченого 
щодо створення та видання карт залишаються 

актуальними і сьогодні. С. Рудницький радив 

звертати особливу увагу на композицію карт, підбір 

масштабу, проекції; особливого значення надавав 

виразності мапи та номенклатурі географічних назв. 

Учений  вважав, що стінну мапу варто укладати з 

тематичними картами-врізками, які б її інформативно 

доповнювали. Він наголошував на важливості 

забезпечення учнів шкіл та вишів якісними картами і 

атласами. С. Рудницький укладав карти різних типів: 

стінні, підручні, карти-додатки до книг, атласи. 

Окремим напрямком картографічної праці 
ученого було створення етнічних (етнографічних) мап 

українських земель. Знання про межі проживання 

українців не втратило важливості дотепер, адже наша 

держава змушена боротися за свою незалежність і 

сьогодні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослід-

ження є вивчення наукового доробку Степана 

Рудницького у сфері української географічної 

картографії та аналіз картографічної спадщини 

ученого. 

Аналіз попередніх досліджень. Діяльність 
С.Рудницького у галузі географічної картографії ще 

недостатньо вивчена. Вагомий внесок у її 

дослідження був здійснений такими вченими-

географами, як: Г. Колодій, Н. Падюка, І. Ровенчак, 

Р.Сосса, І. Стебельський, О. Шаблій, П. Штойко та 

інші.  

Чи не єдиною фундаментальною статтею про 

картографічну діяльність С. Рудницького є стаття 

О.Шаблія «Академік Степан Рудницький – 

основоположник української картографії» (1996) [18], 

у якій автор детально аналізує карти, розроблені 
С.Рудницьким, методологічні аспекти його діяльності 

у цій галузі географічної науки, а також подає 

біографію вченого та частково тексти архівних 

документів. Передувала цій статті праця О. Шаблія 

«Академік С. Рудницький – фундатор української 

географії» (1993) [19], у якій вчений здійснив 

докладний аналіз картографічної праці С.Руд-

ницького. Аналогічна стаття автора поміщена також у 

журналі «Історія української географії» (2007) [23] та 

ін. Вагомим доробком вченого є також праця 

«Академік Степан Рудницький» (2007) [1] із серії 

«Постаті українського землезнання» та розділи, 

присвячені діяльності С. Рудницького у підручниках 

«Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі 

студії» (2001) [22], «Основи загальної суспільної 

географії» (2003) [21] та «Новітня українська 

суспільна географія» (2007) [20]. 
Бібліографію картографічних творів ученого 

подає у книзі «Степан Рудницький. Визначні діячі 

НТШ» П. Штойко (1997) [24]. Він аналізує діяльність 

С. Рудницького і у передмові до книги «Листування 

С. Рудницького» (2006) [2]. Картографічному внеску 

вченого присвячені також статті П. Штойка 

«Українсько-австрійські картографічні зв’язки (за 

матеріалами віденського видавництва «Freytag und 

Berndt»)» [25], у якій автор в основному характеризує 

«Стінну фізичну карту України», та «Українсько-

німецька співпраця в географії: наукові контакти 
С.Рудницького й А. Пенка», присвячена дослідженню 

співпраці С. Рудницького з німецькими науковими 

колами.  

Аналіз значної частини етнічних карт 

С.Рудницького здійснила Н. Падюка у статті «Етно-

картографічні праці С. Рудницького» (2005) [3]. Крім 

того, згадано про вченого і у статті Н. Падюки 

«Проблема визначення української етнічної території 

у публікаціях українських вчених на сторінках 

часопису «Вістник Союза Визволення України» 

(1914-1917 рр.)». 

Окремі згадки про картографічну працю 
С.Рудницького знаходимо і у статті О. Рибалка «З 

Харківських років Степана Рудницького» (1996) [5]. 

Вчений-картограф з діаспори Г. Колодій у 

рукописному вигляді подав бібліографію карт, на 

основі якої пізніше уклав бібліографію з 

доповненнями П. Штойко (1997). Канадський учений, 

учень В. Кубійовича Ігор Стебельський недавно 

(2014) видав фундаментальне дослідження «Placing 

Ukraine on the Map: Stepan Rudnycky’s Nation Building 

Geography». У ній він представив роль акад. С. Руд-

ницького у становленні української національної 
географії і картографії. 

Р. Сосса у праці «Історія картографування 

території України» (2007) [13] подає оглядову 

характеристику карт як українських картографів, так і 

картографів території України. Серед них вагоме 

місце посідає картографічна діяльність С. Рудниць-

кого.  

Дослідженню наукової спадщини, зокрема і 

картографічної справи, С. Рудницького присвячена 

також стаття І. Стебельського: «Поняття географії 

батьківщини української діаспори Північної Америки: 
слідами концепції Степана Рудницького» (2007) [14].  

Вивченню картографічної діяльності ученого 

присвячена і низка наших статей [15,16,17], а також у 

співпраці з І. Ровенчаком, зокрема: «Наукова 

діяльність С. Рудницького у ділянці географічної 

картографії» (2007) [7] та «Картографічна діяльність 

С. Рудницького у Харківський період (1926-1933 рр.)» 

(2011) [6]. 

Виклад основного матеріалу. С. Рудницький є 

фундатором української національної картографії. Він 

розробив методологію та методику української 

картографічної науки, підготував низку статей з 
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картографічної тематики, рецензії на мапи інших 

учених, видав понад три десятки картографічних 

творів.  

Можна виділити чотири періоди картогра-

фічної діяльності С. Рудницького: 

1) 1900-1914 рр. – формулювання теоре-
тичних і науково-методичних основ у розвитку 

української національної картографії (віднесення 

картографії до математичної галузі географії; 

розроблення методичних принципів у створенні карт і 

атласів) у теоретико-методологічній праці «Нинішня 

географія» (1905 р.). Педагогічна діяльність у гімна-

зіях, реальній школі та Львівському університеті. 

Вчений видає перші дві карти: «Mapa planiglobów» 

(1906 р.) і «Карта півкуль західної і східної» (1907 р.).  

2) 1914-1920 рр. – найбільш плідний період у 

створенні карт – час практичної діяльності у сфері 
картографії. Праця військовим картографом у Відні, 

співпраця із СВУ, товариством Osteuropa, 

співзаснування Інституту Сходу і Орієнту тощо. 

Вчений видає карти різноманітні за тематикою, 

змістом, масштабом. Переважають етнографічні карти 

української території (1914-1921 рр.) та тематичні 

мапи України (1916 р.). У 1918 р. з’явилася перша 

настінна карта українських земель під назвою «Стінна 

фізична карта України» та «Карта України».  

3) 1920-1926 рр. – праця у освітніх і 

наукових установах Відня, Праги та Подєбрад. У 1920 

р. видання стінних фізичних карт півкуль, материків і 
частин світу. 1920-1922 рр. вчений розвиває 

концепцію «галицької державності», і у 1922 р. 

виходять друком карти Західної України та Східної 

Галичини. 

4) 1926-1933 рр. – переїзд до Харкова. Ство-

рення УНДІГК у 1927 р. Викладення теоретичних 

засад розвитку української картографії та принципів 

побудови карт і атласів у праці «Завдання 

Українського географічного інституту й його 

видавництв» (1928 р.) та інших статтях. Підготовка до 

друку великої кількості карт та атласів. Видання 
чотирьох мап (1929, 1932 рр.). 

Таким чином, картографічну діяльність 

С.Рудницького поділяємо на чотири основні періоди. 

У перший період (1900-1914 рр.) – учений закладає 

методичні основи української картографії і 

розпочинає видання карт (видано дві мапи). Другий 

період (1914-1920 рр.) – практичні здобутки у 

картографічній сфері – створення і видання 

найбільшої кількості карт (України, Східної Європи, 

частин світу тощо). 1920-1926 рр. – праця на 

еміграції, розробка регіональних мап (Західної 
України, Закарпаття та ін.). Останній період – 1926-

1933 рр. – створення Українського науково-дослід-

ного інституту географії і картографії (УНДІГК), 

завершення розробки методичних основ національної 

картографії і підготовка значної кількості карт УССР, 

частин світу, атласів, проте видання чотирьох мап. 

Важливе значення для практичної діяльності у 

ділянці української картографічної науки мають 

теоретико-методологічні погляди С. Рудницького на 

географічну картографію. Методичні та методологічні 

засади української картографічної науки С.Руд-

ницький заклав у працях «Нинішня географія» (1905) 

[10] та «Завдання Українського Географічного 

інституту й його видавництв» (1928) [9], а також у 

статті «Завдання географічної науки на українських 

землях» (1927) [8]. У цих творах учений висвітлив 

головні принципи створення карт та атласів (підбір 
масштабу, проекції, композиції, структури тощо), 

обґрунтував першочерговість видання топографічних 

карт України, підручних мап та атласів, стінних карт 

України та частин світу. С. Рудницький радив до 

кожної стінної мапи додавати карти-врізки, які б 

інформативно доповнювали основну карту. Вчений 

наголошував на гострій необхідності забезпечення 

шкіл та вишів якісними атласами та стінними 

картами. 

С. Рудницький був виразником математично-

природничого напрямку в географії, у цьому керунку 
працював і очолюваний ним Інститут географії і 

картографії, створений 1 жовтня 1927 р. Саме 

розвитку картографії вчений надавав першочергового 

значення і тому ставив завдання розробляти цю науку 

в обох важливих напрямках – теоретичному та 

практичному. Український науково-дослідний 

інститут географії й картографії (УНДІГК) був 

Народним Комісаріатом Освіти заснований «з 

виразно зазначеною цілею: плекати географію в її 

сучаснім природничім напрямку, з особливим 

оглядом на картографію» [2, с. 223].  

Першочергово С. Рудницький планував видати 
такі карти: стінні фізичні та антропогеографічні мапи 

України, європейської частини СРСР, всього СРСР, 

Європи, Азії, Африки, Північної Америки, Південної 

Америки, Австралії та Океанії, півкуль (або карту 

світу), щоб задовольнити в першу чергу потреби 

шкіл. Після них необхідно видати й інші карти 

залежно від потреб та можливостей видання. 

Не менш важливими, на думку вченого, є і 

підручні мапи. Найнеобхіднішою для різноманітних 

географічних досліджень, а найголовніше для 

краєзнавчої та екскурсійної справи, є карта України   
М 1: 200 000. Дуже важливим завданням є виготов-

лення підручної карти України у М 1: 1 000 000. Вона 

мала би бути створена на основі засад, прийнятих на 

світових конференціях і конгресах щодо міжнародної 

карти світу масштабу 1: 1 000 000. Окрім того, що ця 

мапа України увійшла б до міжнародного видання, 

вона би мала важливе наукове та практичне значення. 

Проте чи не найважливішою справою для 

діяльності Інституту є спорудження українського 

шкільного і підручного атласу. Для середніх шкіл 

необхідно створити атлас на 20 головних карт з 
побічними картонами (врізками), а для профшкіл та 

Вишів – атлас більшого формату на 40 карт. Згодом 

доцільно би було видати більший підручний атлас 

українською мовою, у якому, окрім звичайних для 

такого атласу мап, було б поміщено і спеціальні карти 

українських земель. Всі ці карти мають бути створені 

аналогічно до стінних мап, розроблених в Інституті: 

дві основні карти для кожного земного простору – 

фізична та антропогеографічна з відповідними 

картонами.   
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Таблиця 1 

Узагальнені періоди картографічної діяльності  

акад. С. Рудницького та їх характеристика 
 

Часові 
рамки 

Назва 
періоду 

Характеристика 
періоду 

Друковані праці на 
картографічну 

тематику 
Картографічні твори 

 
 
 
1900-
1914 

 
 
 
Львівський 

Формулювання теоре-
тичних і науково-
методичних основ у 
розвитку української 
національної карто-
графії, педагогічна 
діяльність у гімназіях, 
реальній школі та 
Львівському універ-
ситеті 

«Нинішня географія» 
(1905); Рец. на карти: 
Кордуба М. Ґеоґра-
фічний атлас. (1912) 

«Mapa planiglobów» (1906); «Карта 
півкуль західної і східної» (1907) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1914-
1920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львівсько-
Віденський 

 
 
 
 
 
 
 
Час практичної 
діяльності у сфері 
картографії. Вчений 
видає низку карт, 
різноманітних за 
тематикою, змістом, 
масштабом. Праця 
військовим картогра-
фом у Відні, співпраця 
із СВУ, товариством 
Osteuropa, спів засну-
вання Інституту Сходу 
і Орієнту 

 
 
 
 
 
 
 
Рец. на карту: Flem-
mings Friedenskarten 
Hrs. von Prof. Kettler. 
Nr 1. Politisch-geogra-
phische Grundlagen 
Europas für Friedens-
betrachtungen. 1:7 500 
000. Berlin u. Glogau 
1916 (1917); Рец. на 
карту: Eine kriegs-
politische Karte von 
Polen (Wojskowo-
polityczna mapa Polski 
von E. Romer. Lwów 
1916) (1917) 

«Ethnographische Übersichtkarte der 
Ukraina» (1914, 1915); «Karte der 
Verbreitung der Ukrainer» («Карта 
розміщення українців») (1915); 
«Das Wohngebiet der Ukrainer in 
Europa» (1915); «Physische 
Übersichkarte der Ukraina und der 
angrenzenden Länder», «Geologische 
Übersichkarte der Ukraina», 
«Tektonisch morphologische 
Übersichkarte der Ukraina», 
«Klimatische Übersichkarte der 
Ukraina», «Pflanzengeographische 
Übersichkarte der Ukraina», 
«Еthnographische Übersichtskarte 
von Osteuropa», «Skizze der 
Hauptländer von Osteuropa» (1916); 
«Оглядова карта українських 
земель» (1917, 1921); «Territoires 
de la Pologne sous la domination 
et ľoccupation Austro-
Allemande» (1918); «Стінна 
фізична карта України» (1918), 
«Карта України» (1918); Шкільна 
мапа Східньої Півкулі, Шкільна 
мапа Західньої Півкулі, Шкільна 
мапа Европи, Шкільна мапа Азії, 
Шкільна мапа Африки, Шкільна 
мапа Північної Америки, Шкільна 
мапа Південної та Середньої 
Америки, Шкільна мапа Австралії 
та Океанії (1920) 

 
 
1920-
1926 

 
 
Празький 

Праця у освітніх і 
наукових установах 
Відня, Праги та 
Подєбрад. Вчений 
видає карти Західної 
України та Східної 
Галичини 

 «Map of natural wealth of Eastern 
Galicia» (1922), «Map of Western 
Ukraina» (1922), «Оглядова 
орографічна мапа Закарпаття» 
(1925), «Схематична тектонічно-
морфологічна карта Східньої 
Європи» (1926) 

1926-
1933 

Харківський Переїзд до Харкова. 
Створення УНДІГК у 
1927 р. Викладення 
теоретичних засад 
розвитку української 
картографії та прин-
ципів побудови карт і 
атласів. Підготовка до 
друку великої кіль-
кості карт та атласів. 
Видання чотирьох мап 

«Завдання 
географічної науки на 
українських землях» 
(1927); «Завдання 
Українського 
Географічного 
інституту й його 
видавництв» (1928) 

«Стінна фізична карта УСРР та 
сусідніх земель» (1929); «Фізична 
карта УРСР і сусідніх земель» 
(1929); «Політична карта УРСР і 
сусідніх земель» (1929); «Фізична 
мапа У.С.Р.Р. (1932) 
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Рис. 1. Стінна фізичка карта України С. Л. Рудницького, 1918 р. 
 

 

 
 

Рис. 2. Стінна фізична карта УРСР, 1929 р. 
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Вчений прагнув підняти українську карто-

графічну науку до високого європейського рівня: 

«Поставити картографічну справу на Україні на той 

ступінь, на якому вона стоїть у Німеччині чи 

Швейцарії; …підготовити для майбутньої самостійної 
соборної України надійну картографічну базу…» [4, 

с. 105]. На жаль, С. Рудницькому не вдалося 

реалізувати своїх планів: «Одиноке, що мені 

пощастило, це було налагодження складання й 

виробництва карт малого масштабу стінних і 

атласових» [4, с. 111].  

Головними напрямками картографічної діяль-

ності С. Рудницького, на нашу думку, є: 

1) обґрунтування методології української 

картографії;  

2) розробка і видання стінних карт України, 
материків і світу; 

3) підготовка і видання карт-додатків у 

монографіях, навчальних посібниках тощо; 

Картограф значну увагу приділяв таким 

важливим аспектам: 

− картографічні матеріали першою чергою 

повинні задовольняти потреби шкіл та вишів 

(створювати карти України масштабів 1: 200 000 та 1: 

1 000 000); 

− стінні фізичні та антропогеографічні карти 

повинні мати врізки (додатки); 

− підготовка комплексних географічних 
атласів України (з тематичними картами); 

− особливу увагу надавати проекції карт, 

композиції, виразності тощо. 

Загалом вийшло у світ понад 30 карт 

С.Рудницького. Вони різноманітні за тематикою, 

масштабом, охопленням території та способом 

використання. Учений застосовує близько десяти 

видів масштабів, серед карт є як загальногеографічні, 
так і тематичні мапи (багато етнографічних). Карти 

С.Рудницького зображають територію України та її 

регіонів, Східну Європу, материки та частини світу, 

півкулі.  Є карти настінні, підручні, додатки до книг 

чи журналів [7]. Найважливішими з них, на нашу 

думку є: «Оглядова карта українських земель» (1917, 

1921), «Стінна фізична карта України» (1918), «Карта 

України» (1918), Шкільні мапи Східної Півкулі, 

Західної Півкулі, Європи, Азії, Африки, Північної 

Америки, Південної та Середньої Америки, Австралії 

та Океанії (1920), «Стінна фізична карта УСРР та 
сусідніх земель» (1929), «Фізична карта УРСР і 

сусідніх земель» (1929), «Політична карта УРСР і 

сусідніх земель» (1929) тощо. Хоча було надруковано 

понад 30 карт, учений створив значно більше 

картографічних творів (особливо у харківський 

період). Основну частину невиданих мап С. Руд-

ницький підготував в Українському науково-

дослідному інституті географії й картографії у 

Харкові. 

Висновки. С. Рудницький був фундатором 

новітньої української наукової картографії: розробив 

її методологію, видав низку друкованих праць на 
картографічну тематику, створив понад три десятки 

картографічних творів, організував Інститут географії 

і картографії. 
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СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ – МАНДРІВНИК І КРАЄЗНАВЕЦЬ 
 

Фундатор української новітньої географії Степан Рудницький (1877–1937) відомий 

передовсім як автор фундаментальних праць із теорії, методики географії і картографії. Він був 

ученим у різних напрямках досліджень, як теоретичних, так і польових. Але деякі аспекти його 

науково-експедиційної та краєзнавчо-екскурсійної роботи не відомі повною мірою. Стаття є 

спробою представити вченого як знаного мандрівника-географа, що дослідив різні землі рідного 

краю – “від Сяну до Дону”. Особлива увага звернена на екскурсійну подорож Ґорґанами, наукову 

експедицію Закарпаттям влітку 1923 р., також на подорож із Праги до Харкова 1926 р., наукову 

експедицію Дніпром та на Донбас. Використані нові світлини Степана Рудницького, які повною 

мірою розкривають його мандрівницький характер. Однією із важливих заслуг автора є 

формування наукових засад географічного краєзнавства. Він розглядав краєзнавство як 

комплексний, всезагальний науковий напрямок, що відіграє особливу роль у системі популяризації 

географічної науки й освіти. 

Ключові слова: Степан Рудницький, мандрівник, науково-експедиційні дослідження, 

географічне краєзнавство, Інститут географії і картографії, географічне положення. 

Olha Mamchur. Stepan Rudnyts’kyі as a traveler and regional scientist. The founder of 

Ukrainian scientific modern geography Stepan Rudnyts’kyі (1877–1937) is famous as author of 

fundamental works in theory and methods of Geography and Cartography. He was a scientist by different 

ways – as a theoretic and a practic. Виt his scientific expeditions are not well known. This article is an 

attempt to present Stepan Rudnyts’kyі as famous geographer-traveler who searched different locations of 

native land.  In the article scientific researches about the life and scientific work of Academician S. 

Rudnyts’kyі of the scientists-geographers M. Mushynka, O. Shabliy, P. Shtoyko, newspapers and 

magazines of the early twentieth century were used, as well as archive materials of S. Rudnytskyi’s 

criminal case and reference sources on travel and regional work. About his expeditionary and local 

studies of the Kharkiv period is known from the statute materials of the Institute of Geography and 

Cartography (IGC) and correspondence S. Rudnyts’kyi with his relatives (especially to his sister Sofia and 

her husband Stanislav Dnistrianskyi) and colleagues. His travel activity also was delighted on unique 

photos from Stepan Hayduchok private archive. Journeys of a scientist can be classified into four types: 

excursion-cognitive (educational) goals; scientific expedition (in regions of Ukraine from Sian river basin 

to Don river basin); diplomatic and political; recreational. Special attention was paid to scientific 

expeditions in the Gorgany, throughout Transcarpathian region in summer of 1923, also journey from 

Prague to Kharkiv in 1926, scientific expeditions in Donbass, in Dnieper river basin. Important thing of 

his expeditions was the route creating and place of shelter organization. Well known are his favorite 

places in The Carpathians as Yasinia, Bohdan, Verhovyna (Zhabie). Generally, his journeys and 
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expeditions refer to three periods of S. Rudnyts’kyi life: Lviv, Vienna-Prague and Kharkiv period. 

S.Rudnyts’kyi was educated in the ideas of advanced geographic schools in Europe, in particular German. 

He prepared a galaxy of scientists and transferred skills and methodology of geographic open-air 

research to scientists form various regions of Ukraine. He became the initiator of scientific reginal 

geographic studies, which has a special role in popularizing of Geography also in education and tourism. 

He considered regional studies as an integrated, general scientific direction, covering other specialized 

types of it. The algorithm of geographic studies, proposed by S. Rudnyts’kyi in the IGC program, was 

analyzed: 1) expedition of geographers; 2) publication of monographs on materials of expeditions;              

3) teacher training courses, including elementary classes, with emphasis on excursions with students;      

4) the organization of geographical communities with educational achieves, for the development of 

tourism, etc.; 5) popularization of Geographical knowledge. Throughout his life he improved the 

methodology of his expedition research. His expeditions had diverse tasks and the only purpose - to serve 

Ukrainian science. Actually, aware of the inevitability of his destiny, the scientist moved to Kharkiv in 

1926 for the sake of geographical research of Ukraine, where he organized the first IGC. As a 

professional traveler-geographer attracted attention to his journeys in terms of comparison with modern 

ones. Numerous travels as well as scientific, methodological works, regional works are good example of a 

modern researcher of his native land. 

Key words: Stepan Rudnyts’kyi, a traveller, scientific expedition researches, geographical regional 

studies, Institute of Geography and Cartography, geographical position. 
 

Степан Львович Рудницький був українським 

ученим-географом, знаним мандрівником, крає-

знавцем, що вдало поєднував у наукових дослід-

женнях польові і камеральні методи. Його не можна 

віднести до науковців, які схилялись більше до 

якогось одного із цих підходів. Відомими є 

протилежні методики до наукової діяльності 

географів А. Гумбольдта (що прославився своїми 

експедиціями) й К. Ріттера (переважно кабінетного 

ученого), які були сучасниками. Академік С. Руд-

ницький зумів досягти успіхів завдяки своїм 

науковим мандрівкам та опублікованій науковій 

спадщині – монографіям, картографічним творам, 

підручникам та подвижницькій організаторській 

праці у сфері науки. Масштаб його особистості 

привертає увагу до тих місць і маршрутів, якими він 

мандрував.  

Степана Рудницького вабили усі українські 

землі – “від Сяну до Дону”. Добре обізнаний із 

дослідженнями найбільших географічних наукових 

шкіл Європи, він намагався охопити аналогічними 

дослідженнями Україну – переважно незвідану для 

європейців і різноманітну. Відомо, що він бачив 

Україну цілісною, як у природно-географічному, так 

і суспільно-географічному аспекті, а головне, що і в 

політико-географічному. Степан Рудницький прово-

див польові дослідження в усіх її куточках – від 

Закарпаття до Приазов’я. Розглянемо детально 

декілька найбільш відомих наукових експедицій 

вченого.  

У статті використано наукові дослідження про 

життя і науковий доробок академіка С. Рудницького 

вчених-географів М. Мушинки, О. Шаблія [1, 10, 11], 

П. Штойка [5], газети та журнали початку ХХ ст. 

[3], також архівні матеріали кримінальної справи 

С. Рудницького [6] та довідкові джерела щодо 

мандрівництва і краєзнавчої роботи вченого. Про 

його експедиційні та краєзнавчі дослідження харків-

ського періоду відомо із статутних матеріалів 

Інституту географії та картографії та листування      

С. Рудницького із родичами (особливо сестрою 

Софією та її чоловіком Станіславом Дністрянським) 

і колегами [5]. 

Перемишль – Львів – Тернопіль – Відень – 

Прага – Харків. Це головні віхи-міста життя і 

подвижницької праці відомого географа (табл. 1). 

Усі інші місця і міста – то мандри. В автобіографії 

(Сurriculum vitae), яку С. Рудницький подав на 

кафедру антропології й географії (Харків), він 

коротко описав напрямки своїх мандрів станом на 

1926 р.: “Наукові подорожі й екскурсії робив я: в 

Карпатах, Підкарпатті й Закарпатті, на Розточчі, 

Поділлі й Волині, на Словаччині, Шленську (Сілезії. 

– О. М.), Моравії, в Чехах, Австрії, Австрійських, 

Швейцарських, Італійських і Французьких Альпах, 

на зах[ідній] часті Балканського півострова, в 

Півд[енній] і Півн[ічній] Німеччині, Півн[ічній] 

Франції, Південній Англії. Океанографічні досліди 

по Атлантійськім океані, Німецькім, Балтійськім, 

Адрійськім морі” [5, с. 229]. 

Фактично все своє життя професіонала-

географа С. Рудницький провів на посаді педагога – 

у Львові, Тернополі, Відні, Празі, Харкові. Уся його 

діяльність була спрямована на те, щоб географія 

стала всенародною наукою, сприяла вихованню 

українського патріотизму, а пов’язане з нею геогра-

фічне краєзнавство розширювало знання людей про 

довкілля, було методом розвитку мандрівництва 

(туризму), укріплення здорового способу життя, 

духовного і фізичного потенціалу людей [10, с. 460]. 

Розвиток географічного краєзнавства і географічної 

освіти був й серед головних завдань заснованого у 

Харкові Інституту географії і картографії (1927). 

Усі мандрівки Степана Рудницького можна 

поділити на такі групи: 

- екскурсійні для школярів та студентів 
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(переважно у львівський на празький етапи життя); 

- наукові експедиції та науково-екскурсійні 

подорожі; 

- відрядження з громадсько-політичною 

метою.  У 1918–1921 рр. С. Рудницький був членом 

Української Парламентської репрезентації, експер-

том і радником при уряді Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР) з економіко- та 

політико-географічних питань. Саме на ці роки 

припадають його часті відрядження у складі місії 

ЗУНР на чолі із Євгеном Петрушевичем. Зокрема, 

навесні 1922 р. професор брав участь разом із 

делегацією ЗУНР у конференції щодо повоєнного 

врегулювання в Генуї (Італія). Питання, яке цікавило 

цю делегацію, – повоєнний статус Галичини. На той 

час уже були опубліковані праці С. Рудницького 

“Галичина й Соборна Україна”, “Економічні основи 

галицької державності” (1921);  

- відрядження з науковою метою, особливо 

до Берліна, Відня, Праги. Частим гостем С. Руд-

ницький був у свого вчителя, німецького географа 

Альбрехта Пенка, який став його особистим другом. 

Згодом у 1906 р. А. Пенк переїхав із Відня до 

Берліна і очолював там Географічне товариство. 

Влітку 1924 р. С. Рудницький брав активну участь у 

підготовці на проведенні у Празі Першого 

міжнародного з’їзду слов’янських етнографів і 

географів. Вчений не залишав зв’язків із Геогра-

фічним товариством Австрії і його головою 

Едвардом Брікнером. З нагоди 100-річчя Геогра-

фічного товариства (Берлін) у травні 1928 р. 

відбулася міжнародна конференція, на якій С. Руд-

ницький репрезентував українську географію. Саме 

тоді він став членом-кореспондентом Географічного 

товариства Німеччини. 

Таблиця 1 

Хронологія наукових експедицій та наукових праць Степана Рудницького,  

створених на основі результатів цих експедицій* 

 
Період життя 

і наукової 

роботи 

Наукові експедиції та екскурсії;  

відрядження і відпустки (курсивом) 

Наукові праці, підготовлені та опубліковані на основі 

відповідних експедиційних досліджень 

 

 

 

 

Львівський 

період 

(1899 – 1918) 

1904 – карпатські області Дністра 

1905 – Мармароські гори  

1904–1905 рр. - передкарпатська частина 

басейну Дністра 

середина 1900-х рр. – басейн Сяну 

(Добромильщина); 

весна, літо 1906 – східна частина Опілля 

та наддністрянського Поділля (від 

Рогатинщини до Бучаччини); 

осінь 1906 р. – басейн Дністра на 

Миколаївщині, Бібрщині. 

1910 – Західним Поділлям (на “поділь-

ські яри”). 

1911 - Мармароські гори 

 

Знадоби до морфології карпатського сточища Дністра 

(Львів, 1905, 1907, німец.; Відень, 1907) 

Получення Сяну з Дністром в льодовій епосі (Львів, 

1906) 

З історії ріки Дністра (Львів, 1906; 1907 пол.) 

Звіт з вакаційної екскурсії в Мармароські гори (Львів, 

1911) 

Die Podolische Platte in Galizien (Штутгарт, 1918) 

Повені в Карпатах (Харків, 1927) 

 

 

Віденсько-

Празький  

(1918 – 1926) 

 

1922 – Генуя, у складі делегації ЗУНР 

15.07 – 01.09.1923 – наукова експедиція 

Закарпаттям 

Липень – серпень 1924 – наукова експе-

диція Закарпаттям 

Літо 1926 – Гуцульщина 

Основи морфології й геології Підкарпатської Руси та 

Закарпаття взагалі (Ужгород, Ч. 1 - 1925, Ч. 2 – 1927) 

Zpráwa o vĕdecké excursi do Podkarpati v červenci a v srрnu 

roku 1923 (Прага 1924) 

Stručna předbĕžná sprava o geologických výzkuméch na 

Podkarpatské Rusi v červenci 1924 (Прага, 1925) 

Морфологічні краї Східної Європи (Прага, 1926) 

Вигаслі вулькани Українського Закарпаття (Харків, 1928) 

Карти: Western Ukraina – Galizien und Lodomeria (М-б 

1:3000000; Відень, 1922); Map of natural wealth of Eastern 

Galicia (М-б 1:1000000; Відень, 1922) 

 

 

 

 

Харківський 

(1926 – 1933) 

12.06 – 20.08.1927 – наукова експедиція 

в басейні Дніпра: Київ – 

Дніпропетровськ (нині – Дніпро) – 

Нікополь – Херсон 

19–26.06.1928 – Донецький кряж: Зміїв – 

Ізюм – Бахмут – Слов’янськ – 

Микитівка  

1929 – басейн Дніпра (місяць) 

1929 – Приазов’я (Бердянськ) 

1929 – Німеччина (Берлін) 

1929 – Крим (Алупка-Сара) –відпустка 

з донькою 

1931 – Німеччина (Берлін) 

 

Географічна експедиція на Дніпро (Харків, 1927)  

Радянська туристика (Харків, 1928) 

Наукова експедиція науково-дослідного Українського 

Інститут географії і картографії на Донецький кряж 

(Харків, 1930) 

Beitrage zur Morphologie des Dnieprgebietes in der Ukraina 

(Берлін, 1931) 

Тераси й долинові ступені порожнистої ділянки Дніпра 

(Київ, 1932) 

*Cкладено автором 
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Найбільше уваги слід звернути саме на 

наукові експедиції. Під час навчання та праці у 

Львові він досліджував Прикарпаття (Галичину, 

особливо басейн Дністра), Карпати, Закарпаття; коли 

жив у Празі – зосередився на екскурсіях Закар-

паттям; коли очолював Інститут географії й 

картографії (ІГК) у Харкові, його експедиційні 

наукові дослідження охоплювали територію 

басейнів Дніпра та Дінця. А завершив свій земний 

шлях академік далеко від рідної землі в урочищі 

Сандармох у Карелії. 

Періодом активної науково-експедиційної 

діяльності був етап навчання у Львівському 

університеті та перших років праці Степана 

Рудницького у Львові, а саме – на посадах учителя 

географії та історії Львівської та Тернопільської 

гімназій (1902–1908), а потім на посаді приват-

доцента Львівського університету (1908–1918). Тоді 

й починається тривалі виїзди на Передкарпаття та в 

Карпати, про що свідчать публікації його праць у 

Збірниках НТШ (табл. 1). Дослідження перервала 

Перша світова війна. 

Наукові екскурсії С. Рудницький розпочав 

1899 р. Відтоді вони супроводжували усю його 

наукову та педагогічну діяльність. Достовірно 

відомо про польові географічні дослідження Степана 

Рудницького 1904–1905 рр. у передкарпатській 

частині басейну Дністра, інформацію про які 

вміщено у “Хроніці НТШ” (Львів, 1905. – Вип. 3. – 

Част. 27. – Арк. 9) [10, с. 53]. У 1904 р. брав участь у 

польових експедиціях Інституту географії  А. Пенка 

та Геологічного інституту Віктора Карла Уліга 

(Відень). Результатом експедицій у басейн Дністра 

та Карпатами були не лише наукові праці, а й 

методичні (табл. 1). Зокрема, методика теренових 

(польових) географічних досліджень С. Рудницьким 

представлена у працях “Кілька гадок про географічні 

екскурсії в середніх школах” // Звіт дирекції за роки 

шкільні 1903/04 і 1904/05 (Львів, 1905); Звіт з 

вакаційної екскурсії в Мармароські гори // Хроніка 

НТШ (Львів, 1905). Після відбуття габілітації 

доктора географії 1901 р. у Львівському університеті 

(до 1914) не було літа, коли б він не відвідав 

Закарпаття [11, с. 67]. 

Також навесні та влітку 1906 р. С. Руд-

ницький здійснював дослідження у східній частині 

Опілля та наддністрянського Поділля (від Рогатин-

щини до Бучаччини), а восени – на Миколаївщині та 

Бібрщині (нині – Львівська область). У 1906 р. він 

писав у листі до свого вчителя, професора Михайла 

Грушевського: “Завтра раненько виїжджаю, одер-

жавши урльоп (відпустку. – О. М.) на тримісячну 

екскурзию в область Дністра” [5, с. 53]. У листі 

також є прохання розмістити результати його 

наукових досліджень у збірниках НТШ. Відтак, 

зібраний матеріал ліг в основу наукової праці 

“Знадоби до морфольогії підкарпатського сточища 

Дністра”, опублікованої у “Збірнику Математично-

природописно-лікарської секції НТШ” (Львів, 1907. 

– Т. 11). У тому ж 1906 р. з’явилось коротке пові-

домлення С. Рудницького “Полученнє Сяна з 

Дністром  в ледовій добі (Тимчасова звістка)” 

(Записки НТШ. – Львів, 1906) і стаття “З історії ріки 

Дністра” (Діло. – 1906. – 30 жовтня). 

У 1910–1911 рр. він подорожував південно-

східною частиною Західного Поділля, у тім числі 

проводив екскурсії для слухачів географії Львів-

ського університету. Кілька разів з метою наукових 

досліджень намагався перейти річку Збруч, та марно 

[5, с. 67].  

Нещодавно у фотоальманасі “Галичина: укра-

їнський здвиг…” [2] були опубліковані фото із 

архіву Степана Гайдучка (1890–1976) – професора 

фізичного виховання (руханки), активного діяча 

гімнастичного товариства “Сокіл” та товариства 

“Україна”, талановитого журналіста, лікаря УГА, 

невтомного туриста-мандрівника та одного із 

організаторів спортивного руху в Україні. Унікальні 

фотографії із відомим географом, де зображені 

екскурсії Ґорґанами (рис. 1–5), Степан Гайдучок 

отримав від Ярослава Пастернака, що був 

директором Музею НТШ (Львів), і мав кліше із цієї 

екскурсії. Фото зберігалися у родині Романа і Лесі 

Крип’якевичів. Ймовірно, фотографії стосуються 

1901–1914 рр. Учасники мандрівки – це студентки 

географії Львівського університету. С. Гайдучок 

зазначає: “Серед них була і Панькевичівна, ймовірно 

Охримовичівна, що вийшла заміж за Залізняка …, та 

Олеськівна, учителька приватної школи УПТ при 

вул. Мохнацького у Львові” [2]. Можемо припус-

тити, що висвітлена екскурсія Ґорґанами мала 

радіальний характер, адже спорядження для ночівлі 

екскурсанти не мали. Пунктом, звідки здійснюва-

лись радіальні маршрути, могли бути села Ямна 

(нині – у складі м. Яремче), чи Поляниця (це лише 

йморівно. – О. М.). Ґорґани – незвідана ділянка 

Українських Карпат, найменш заселена і дуже цікава 

у фізико-географічному аспекті.  

У цій екскурсії мандрівники спостерігали 

характерні для Ґорґан круті асиметричні схили й 

гострі гребені гір; на вершинах кам'яні осипища 

(місцева назва “ґорґани” або “ґрехоти”, “ґреґоти”), 

пояс із криволіссям, відслонення флішу в долині 

Прута тощо. Загалом, Ґорґа́ни – гірський масив, 

система гірських хребтів у зовнішній смузі скибових 

Українських Карпат, що простягається на 80 км з 

північного заходу від Вишківського (Торунського) 

перевалу на південний схід до Татарського (Яблу-

ницького) перевалу.  Орографія Ґорґан є доволі 

своєрідною: при невеликих абсолютних висотах гір 

(в середньому 1400–1500 м н.р.м.) наявні значні 

відносні перевищення між вершинами. Хребет має 

загалом декілька вершин з такою назвою: Малий 

Ґорґан, Ґорґан Вишківський та ін. Складаються 

здебільшого з пісковиків. На заході долини річок – 

Мізуньки і Ріки відмежовують їх від Бескидів, а на 

сході – долини Прутця і Прута – від Чорногори та 

Покутсько-Буковинських Карпат.  
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Рис. 1. Степан Рудницький на екскурсії в Карпатах над Прутом 

 

Дослідники на чолі з С. Рудницьким мали 

змогу спостерігати криволісся з домінуванням 

специфічної деформованої чи сланкої деревно-

чагарникової рослинності, зумовленим суворими 

кліматичними факторами, властивими для субальпій-

ських  ландшафтів (рис. 2). Вплив екстремальних 

кліматичних факторів — морозу, сильних вітрів, 

снігових лавин у гірських районах формує своєрідні 

форми росту дерев на межі їх кліматичного 

поширення. В Україні криволісся представлені в 

горах хвойними і листяними стелюхами (слани-

ками) – поляглими деревами і чагарниками із 

зігнутими стовбурами і гілками, які “повзуть” по 

схилу. В Карпатах – це сосна гірська і вільха зелена. 

Гірську сосну (Pinus mugo) називають у Карпатах 

жерепом (також величем, оришем та косо-

деревиною), вона утворює в субальпійському поясі 

густі зарості. Взимку жереп лягає під вагою снігу, а 

навесні випростовуються і продовжує свій ріст. Як 

відомо, криволісся грають виняткову роль у гірських 

екосистемах для регулювання водного режиму річок, 

а також ґрунтозахисне, кліматорегулююче,  селе- та 

лавинозахисне значення. 

Піднімаючись угору, екскурсанти опинились 

на вершині, увінчаній ґреґотами – нагромад-

женнями кам’яних розсипищ, значних за площею, 

що залягають на схилах і плоских вершинах гір (рис. 

3, 4). Вони утворюються внаслідок інтенсивного 

фізичного вивітрювання; нерідко – це кам'яні 

потоки, що повільно сповзають по схилах під 

впливом зміни температури, соліфлюкції і сили 

тяжіння. Коли мандрівники рухалися цими 

розсипищами, то чули, як камені скрегочуть, 

“ґрегочуть”. У ландшафтах Ґорґан ґреготи сформу-

валися переважно на порівняно щільних ямненських 

і вигодських пісковиках. Також ґреготи поширені 

частково у масивах Чорногори (не випадковою є 

назва гори Петрос), Свидівця тощо.  
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Рис. 2. Степан Рудницький (у центрі) проводить екскурсію у Ґорґанах 

 

 

 

Рис. 3. Екскурсія нон-стоп. Із гори Синяк вдалині видно верх гори Хом’як  

(С. Рудницький – другий справа) 
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Маршрут групи С. Рудницького пролягав 

також на Синяк – гірський хребет у Ґорґанах, 

розташований в сучасному Надвірнянькому районі 

Івано-Франківщини, поблизу м. Яремче (рис. 3). 

Південно-східна та південно-західна частина цього 

хребта, що складається, по суті, з двох гір  

Синяк (1665 м) і Малий Ґорґан (1592 м), нині 

розташована у межах Карпатського національного 

природного парку. Пригребенева частина вкрита 

ґреґотами, схили – круті, важкодоступні. При 

підніжжі хребта ростуть ялицево-ялинові ліси. 

Маршрут на Синяк зазвичай пролягає із сіл 

Поляниці або Татарова. Гора Синяк – популярний 

пункт у пішохідних маршрутах туристів тоді (на 

початку ХХ ст.) й сьогодні, адже звідси відкри-

вається чудова панорама на гору Довбушанку (на 

північному заході), Хом'як (на сході; як видно на 

рис. 3), хребет Явірник (на північному сході), а 

також Чорногірський масив (на півдні) та Свиді-

вецький масив (на південному заході). Сьогодні ми 

можемо ще й спостерігати й панораму гірсько-

лижного курорту Буковель.  

 

 

 
 

Рис. 4. Мандрівники на г. Хом’як  

(С. Рудницький – перший зліва)  

 

Наступний пункт екскурсії – каскадний 

водоспад Капливець, що знаходиться на потоці 

Пишному – правій притоці Прута. Він – не високий, 

і не повноводний, проте має чарівний “голос”. 

Шляхів до водоспаду є два: від Микуличина (5 км до 

водоспаду) та від Ямної (Яремче), рухаючись проти 

течії Прута правим берегом ріки (трохи більше 1,5 

км). Через водну ерозію Капливець стає щороку 

нижчим.  

Фотографії екскурсії Ґорґанами із архіву 

Степана Гайдучка також дають змогу спостерігати 

за динамікою розвитку гірських ландшафтів 

протягом минулого століття. Прикладом є світлина 

водоспаду Капливець початку ХХ ст. (рис. 5). 

Сьогодні пачки флішу вже порушені водною ерозією 

та “просіли”, осипищ на схилах (як на фото 2018 р.) 

уже немає (рис. 6). 
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Рис. 5. Мандрівники на водоспаді Капливець – при дорозі поміж Ямною  

 (нині –  у складі м. Яремче) та Микуличином 

 

 
 

Рис. 6. Водоспад Капливець (квітень 2018 р.) 

 
 

Відомо також про екскурсію професора         

С. Рудницького на Мармароський масив, результом 

якої став опублікований у збірнику Наукового 

товариства імені Шевченка “Звіт з вакаційної 

екскурсії на Мармароські гори” (1911).  

Важливим моментом у організації екскурсій 

та експедицій є вибір маршруту та місць осідків 

(пристанищ). Під час своїх подорожей мандрівники 

Карпатами на початку ХХ ст. (коли туристичних 

осель було дуже мало) нерідко ночували у школах. 

Місцеві директори часто виявляли свою гостинність, 

особливо науковцям із Цісарсько-Королівського 

Університету. Зокрема, у часописі “Наша 

Батьківщина” [3] знаходимо відомості про Теофіля 

Кисілевського, що понад 43 роки був директором 

народної школи у Жаб’ї Ільці (частина Жаб’є; тепер 

– смт Верховина, районний центр на Івано-

Франківщині) – гуцульській столиці, як писав Іван 

Франко (також на звання столиці “претендують” 

Косів, Ясіня, Коломия). Жаб’є-Верховина має 

унікальне географічне положення поміж Марма-

росами та Чорногорою, а на півдні – румунський 
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кордон. Найвисокогірніший присілок Верховини 

розташувався на високому перевалі (1250 м н.р.м) і є 

одним із найвищих поселень на Україні.  До 

сьогодні селище не газифіковане, найближча заліз-

нична станція – Ворохта. 

Директор Т. Кисілевський щоліта організо-

вував у школі прихисток для дослідників гір.             

У школі був щоденник подорожніх, де відзначено: 

“13 липня 1911 р. прибула ґеоґрафічна екскурсія 

слухачів Львівського університету з Мармароських 

гір через Ворохту. Пан директор Кисілевський 

прийняв її з такою щиро українською гостинністю, 

що змученим і змарґаним тижневим побутом на 

нещасній Угорській Русі екскурсантам видалося 

Жаб’є земним раєм”. У подячній книзі школи 

Степан Рудницький власноручно написав: “Від імені 

української науки складаємо отсим Вп. Директору 

нашу найщирішу подяку, 14.VII.1911., проф. Др. 

Степан Рудницький доцент університета, … [та ін.] ”. 

Спорядження для подорожей – це окрема 

тема для оповідей про мандри на початку ХХ ст. Як 

відомо, у експедиціях, особливо гірських, кожна 

деталь екіпірування важлива. Як і відповідний одяг, 

черевики (із шипами) – один із головних елементів 

спорядження, без якого вони (подорожі) практично 

не можливі. Аналізуючи фото мандрівників на 

рисунках 1–4, бачимо, що капелюх, плащ, палиця 

(сьогодні спеціальні палиці для тривалих піших 

переходів називаємо трекінговими), наплічник, 

бахіли на ногах (очевидно, вовняні) та, навіть, 

краватка – усе на місці. Жінки не мали тоді 

спеціального одягу, вони вбрані за передвоєнною 

модою – у платтях, пальтах, із крислатими 

капелюхами (це період – до радикальних змін в 

жіночому одязі 1920-х рр., спричинених в т. ч. 

емансипацією). Ознаки екскурсантів С. Рудницького 

– це наплічники та геологічні молотки, що висіли 

при боці (рис. 1, 4). За допомогою молотків вони 

розбивали гірські породи і визначали їхній склад 

тощо, а важливіші знахідки забирали із собою. Ще 

один важливий атрибут географа-дослідника – карта. 

Це особлива “любов” Степана Рудницького. Про 

його картографічну діяльність нині відомо далеко за 

межами України, а також і Європи. Та й, звичайно, 

файка (люлька) – незмінна деталь портрету С. Руд-

ницького – керівника екскурсійної групи (рис. 1). 

Зазначимо, що у 1906 р. професор на засіданні 

Математично-природописно-лікарської секції НТШ 

виступив із ініціативою заснувати Природознавчий 

музей НТШ. Досі Музей Товариства мав відділи 

археології та етнографії. Напередодні Першої 

світової війни С. Рудницький передав до Музею 

власноручно зібрану зі студентами й школярами під 

час екскурсій-експедицій геологічно-петрографічно-

палеонтологічну збірку, а в 1914–1919 рр. 

керівництво Музею перейшло до С. Рудницький та   

І. Раковського (як референтів). 

Однієї із цікавих сторінок біографії академіка 

Степана Рудницького була участь у громадському 

житті Галичини. Слід згадати, що під час своєї праці 

приват-доцентом Львівського університету він став 

одним із засновників товариства “Україна” (1911), 

читав лекції з географії України та військової 

географії для молоді “Пласту”, “Січі”. Це був час, 

коли про нові види спорту, особливо зимового, лише 

починали дізнаватись. Завдяки Іванові Боберському 

– відомому організатору фізичного виховання та 

спорту, у Галичині почав набирати популярності 

лижний спорт – тоді називався “лещетарство”. Він 

вперше обійшов довкола місто Львів на натрах 

(лижах) у 1909 р. До цього процесу популяризації 

спорту не міг не долучитись і Степан Рудницький, 

для якого мандри, особливо горами, були звичною 

справою. Унікальний рельєф Львова та околиць 

завдяки своєму фізико-географічному положенню є 

сприятливим для лижних мандрівок. Самі лише 

перепади висот та схили дають змогу випробувати й 

потренуватися у лещетарстві. На одній із світлин 

Степана Гайдучка (рис. 7) зображені керівники 

“Змагового Союзу” у парку “Залізні Води”, що був 

закладений у кінці ХІХ ст. з метою, зокрема, 

рекреації та фізичної активної містян. Ця організація 

створена у грудні 1911 р. для популяризації усіх 

видів спорту та їх ініціювання. До старшини 

організації обрано відомих громадських діячів: 

головою Альфреда Будзиновського (очільника 

“Сокола”), заступником – Петра Франка, виділових 

– Степана Рудницького, Івана Боберського, Вито-

шинського, В. Козака та ін. [2; 6].  

Мандрівне краєзнавство, видання наукових 

розвідок, карт та освітня діяльність – усі поєдну-

вались воєдино у діяльності фундатора української 

географії. Краєзнавча робота   С. Рудницького була 

посилена безпосередньо польовими дослідженнями з 

географії рідного краю. Це істинно риса справж-

нього дослідника і популяризатора науки. Серед 

праць академіка є розвідки (німецькою мовою) про 

різні регіони України: Холмщину, Підляшшя, 

Волинь (Відень, 1916), Бессарабію, Східну Галичину 

(Відень, 1920). У своїх географічних краєзнавчих 

дослідженнях керувався чотирма аспектами 

вивчення географії, сформульованими німецьким 

географом і мандрівником Фердинандом фон Ріхт-

гофеном, – морфологічним, гилологічним (змістов-

ним), генетичним та динамічним. Ці принципи 

покладені в основу роботи ІГК у майбутньому. 

С. Рудницький вповні проявив свій хист до 

географічного краєзнавства та українознавства як 

комплексного наукового напрямку в працях 

“Україна та українці” (нім. мовою, Відень, 1914); 

“Україна. Земля і народ” (Відень, 1916).  ”Україна – 

наш рідний край” (Львів, 1917).  

Польові дослідження С. Рудницького пере-

риває Перша світова війна. Під час війни деякий час 

(1914–1915) він працював військовим картографом 

при Генеральному штабі й жив у Відні до 1917 р.      

У 1918–1919 рр. працював у Львові у Львівській 

гімназії та Львівському університеті. Після звіль-

нення із університету польською окупаційною владою, 

професор емігрував до Відня (1919), де у 1921 р. 
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засновано Український вільний університет. 

У Празі, куди він переїхав із Відня (1921), 

відомий географ працював на філософському 

факультеті Карлового університету, також у 

Празькому німецькому університеті. Загалом, у 

міжвоєнний період це місто стало важливим 

осередком українства поза межами власної землі. 

Тоді до молодої держави Чехо-Словаччини нале-

жало і Закарпаття (до Першої світової війни – у 

складі Угорщини). Це полегшувало наукові, в тім 

числі польові, виїзди С. Рудницького. Закарпаття, як 

малодосліджена земля на географічній карті 

України, зацікавило вченого ще з 1901 р., але 

опрацьовувати зібрані матеріали почав лише в     

1914 р. у монографії про Чорногору. Під час окупації 

Галичини російським військами матеріали 

експедицій і рукописи зникли. Остаточну крапку 

поставила польська поліція, яка вилучила усі польові 

записки, начерки багаторічної наукової праці 

професора С. Рудницького під час домашньої ревізії 

[11, с. 105]. Довелося усе починати знову. 

 

 

 
 

Рис. 7. Лещетарська мандрівка керівництва українського “Змагового Союзу” околицями Львова.  

Зима, 1912 р. [2, с. 42]. Зліва направо: Іван Боберський, Степан Рудницький,  

Альфред Будзиновський, Петро Франко 

 
У Празі вчений згуртував навколо себе 

студентів-українців, проводив із ними географічні 

семінари, здійснював експедиції, у тім числі 

Закарпаттям. Серед найвідоміших учнів того періоду 

– Григорій Дрогомирецький, Ігор Федів, Василь 

Буцура, Володимир Огоновський та ін. Декілька із 

них взяли участь у першій повоєнній географічній 

експедиції Закарпаттям у липні–серпні 1923 р. Друга 

експедиція була здійснена у липні–серпні 1924 р.         

У 1925–1926 рр. С. Рудницький вже не мав змоги 

проводити детальні дослідження краю через тривалу 

слоту (дощову погоду). Загалом, дослідження 

С.Рудницького у Закарпатті підтримували чеський 

вчений професор В. Швамбера (Географічний інсти-

тут Карлового університету) та професор К. Пуркинє 

(Державний геологічний заклад у Празі), Мініс-

терство освіти, яке частково фінансувало експедиції. 

Ці наукові експедиції були справді географічно-

краєзнавчими за своїм характером. У результаті 

кількарічного дослідження з’явилась праця “Основи 

морфології і геології Підкарпатської Руси й 

Закарпаття взагалі”, видана у двох частинах (1925; 

1927) накладом товариства “Просвіта” в Ужгороді. А 

музеєві, що існував при цьому товаристві професор 

подарував велику колекцію мінералів і гірських 

порід, зібраних на Закарпатті. У цій праці, по-перше, 

вчений описав ступінь геолого-геоморфологічної 

вивченості краю (більш-менш дослідженою було 

лише зледеніння в Чорногорі); по-друге, визначив 

географічне положення Закарпаття як перехідне між 

Середньою та Східною Європою й пограничне в 

геолого-географічному та антропогеографічному 

відношеннях тощо; по-третє, здійснив орографічне 

районування краю [10, c. 106], що не втратило своєї 

актуальності. 

Першу із післявоєнних наукових експедицій 

Закарпаттям 1923 р. С. Рудницького описав Воло-

димир Бірчак – український письменник, літературо-

знавець, вояк УСС, діяч Пласту в Ужгороді, а тоді 

урядовець Шкільного відділу Цивільної Управи 
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Закарпаття. Його спогади опубліковано у газеті 

“Краківські вісті” за липень 1943 р. [1, с. 380–387]. 

Професор С. Рудницький організував наукову 

мандрівку у липні – серпні   1923 р. разом із шістьма 

студентами із Праги. В Ужгороді до них приєднався 

В. Бірчак. Він згадував: “Професор належав до тих 

людей, що завжди дають більше, як мають дати. Від 

нього як професора університету ніхто не вимагав, 

щоб у часі ферій (канікул. – О.М.) ходив із 

студентами по горах і щоб ще на полонинах 

викладав”. Маршрут був укладений так, щоб 

максимально врахувати усе різноманіття гірських 

масивів Українських Карпат – Вододільно-Верхо-

винського, Полонинсько-Чорногірського, Марма-

роського та ін. 

Від Ужгорода з його околицями, що мають 

вулканічне походження, група рушила до Перечина 

(де р. Тур’я впадає в р. Уж), а далі йшли пішки 

долиною гірської ріки Тур’ї  до с. Тур’ї  Ремети, де 

р. Туриця, що тече з полонини Рівної, впадає в 

Тур’ю, тут і заночували у директора школи. Наступ-

ного дня ішли до місця ночівлі у с. Тур’я Пасіка, а 

третього дня перейшли с. Порошків (зараз 

Порошково) і ночували в Тур’я Поляні (р. Тур’я на 

цій ділянці вже має назву Шипіт).  

Далі шлях дослідників прямував рікою Шипіт 

до Полонини Рівної (Руни). У річці вдалося зловити 

пстругів (форель). Вихід з Шипоту на полонину був 

важким, професор як міг втішав студентів. Хоча 

харчі закінчувалися, але на полонині пастухи 

випасали корів, то ж на деякий час можна було 

затриматися. Мальовнича Полонина Рівна, що на 

заході Полонинського хребта, – найбільша серед 

полонин Українських Карпат. Відомо, полонини – це 

високогірні луки, характерні для поясу європейських 

гір альпійської складчастості, та лише окремі із них 

мають власні назви у Карпатах. Велике плато 

Полонини Рівної знаходиться на висоті 1482 м і 

простягається на 15 км у довжину. Місцеві люди у 

селах на північ від полонини називали її Рівною, а на 

півдні за місцевим балаком – Рувна, то ж цю 

останню назву перейняли й угорці та відобразили на 

своїх мапах як Полонина Руна. Полонина має три 

вершини: г. Полонина Руна, також гори Менчул та 

Руна-Плай; довкола її беруть початок три ріки: 

Люта, Шипіт та Туриця (Туричка). Схили густо 

порослі буковими лісами, а альпійські луки розля-

гаються на вершині.  

Для С. Рудницького довколишні ландшафти 

ставали об’єктом кількаденних досліджень. Лише 

вичерпання запасів харчів перервало такі дослід-

ження. В околицях розташовані відомі водоспади: 

Воєводин  (Шипіт) та лумшорські водоспади – 

Соловей, Буркач, Давір, Крутило (на річці Туричка). 

Бурхливий водоспад Воєводин (6 м) раніше, за часів 

експедицій С. Рудницького, мав два рукави (нині 

лише лівий рукав заблокований камінням). Дорога 

до водограю – не проста, та дуже мальовнича. Тепер 

на полонині розташований орнітологічний заказник 

“Соколові скелі”, де охороняються рідкісні птахи – 

сапсани, беркути, пугачі та ін. Неподалік 

знаходяться села Лумшори Перечинського району із 

відомими ще у із XVIІІ ст. бальнеологічним 

курортом. 

Умів професор зацікавити студентів. Ось одна 

із його розповідей: “Полонина тому така рівна, бо це 

суцільний останок колишньої поверхні землі. І 

сусідні верхи Високого Бескиду належали колись до 

цієї високорівні, доки ріки не видовбали між ними 

долини та не знесли землі в море” [1, с. 383]. 

Знайшов у цій подорожі С. Рудницький залишки 

діяльності льодовиків “у дивно вижолоблених 

яругах, якими зсувалися ледівці вділ”. Тими 

знайденими слідами він тішився, “світлив” 

(фотографував), казав: “Хлопці! Це все дослідити, 

вияснити! Не одна цікава книжка тут лежить, тільки 

все це вивчіть і напишіть!”.  

Тоді дослідники обійшли Полонину Рівну із 

півдня та частково з півночі. Сходили північним 

схилом і опинилися опівночі у селі Збини, де 

переночували, і через Жденьову (теперішнє 

Жденієво), що біля підніжжя Вододільних Бескидів 

зайшли до Верхніх Вечерок (тепер – Верхні Ворота). 

Тут зупинилися на декілька днів, адже професор 

робив вилазки на г. Пікуй – найвищу вершину 

Верховинських Вододільних Карпат (Бескидів, 1408 

м). Завдяки значній відносній висоті для г. Пікуй 

характерна наявність субальпійського поясу 

рослинності, верхня межа лісу тут – на висоті 1200–

1250 м н.р.м. Тому на досить короткому відрізку 

маршруту мандрівники можуть ознайомитись із 

різноманітними ландшафтами, особливо своєрідною 

флорою. Вершина оздоблена мальовничими скелями 

та стрімкими урвищами. Нині г. Пікуй  є також 

найвищою вершиною Львівської області; а на 

території Закарпатської та Львівської областей діють 

ландшафтний та ботанічний заказники.   

Далі маршрут групи С. Рудницького 

продовжувався до Воловця, а потім на полонину 

Боржаву – найдовшу на Закарпатті. Побували на 

Стогах (г. Стій, 1681) – найвищій її вершині. Схили 

тут помережані притоками річок Боржави, Латориці, 

Ріки. На півночі і північному сході полонина межує 

із Воловецько-Міжгірською верховиною. Верховини 

– низькогірні області з пологими схилами та 

широкими улоговинами і річковими долинами, які є 

справжніми “візитівками” власне Українських 

Карпат. Саме до Міжгір’я (тоді називалося Волове; 

не слід плутати із Воловцем) попрямував маршрут 

групи С. Рудницького.  

З Волового (Міжгір’я) екскурсанти рушили 

через перевал Гереговище до Синєвира, а звідси – до 

Колочави. З Колочави, завернувши на г. Попадю, 

йшли верхами до Німецької Мокрої, Руської Мокрої, 

і вже вертали на дорогу до Брустур (тепер – 

Лопухів), проте отримали запрошення зупинитися в 

Усть-Чорній. За спланованим маршрутом група 

мала вийти на полонину Свидник (нині – 

Свидовець), а далі Свидником до Ясіні, але невпинні 

дощі внесли корективи у цей план. Це місце і 
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справді є одним із найбільш вологих в Українських 

Карпатах. В. Бірчак із одним студентом, що сильно 

застудився, доїхали кіньми до Тересви, а потім – на 

Ужгород. Решта групи із професором на чолі 

вийшли далі у напрямі Чорногори.  

Це лише одна із відомих наукових і 

екскурсійних подорожей Степана Рудницького. А 

скільки їх було, уже не злічити. 

 

 
 

Рис. 7. Маршрут наукової експедиції Закарпаттям, липень–серпень 1923 р. 

 

Не можна не згадати ще одного пам’ятного 

для С. Рудницького місця на Гуцульщині. Це Богдан 

– село у самому центрі Рахівщини (15 км на схід від 

Рахова), на мальовничих берегах Білої Тиси. Воно 

служило професорові комфортним пристановищем 

(висота 604 м н. р. м). Часто сюди він повертав у 

своїх мандрах-експедиціях, адже село лежить на 

шляху до Мармароського масиву та Чорногори із 

найвищими вершинами Українських Карпат – 

Говерли, Петроса, Попа-Івана. Це порівняно велике 

село відоме із XVII ст., заселене місцевими 

мешканцями з околиць Рахова, вихідцями із 

Галичини, також і німецькими колоністами, у ХІХ ст. 

належало до Тисодолинянського повіту (округу) 

Мармароського комітату. Воно має дійсно 

унікальну, дику природу. В околицях багато 

мінеральних джерел. Сьогодні неподалік села 

розташований ботанічний заказник “Затінки і 

Тереснянка” (1978) у складі Карпатського 

біосферного заповідника, що є осередком зростання 

червонокнижних видів, зокрема арніки гірської. 

Село є одним із центрів зеленого туризму 

Рахівського району.  

Саме тут, у Богдані, С. Рудницький отримав 

звістку із пропозицією працювати на Великій 

Україні, у Харкові. Володимир Бірчак згадував про 

професора: “Лишився вірним сам собі та своїй науці, 

тому й переїхав в Україну, певний, що там він зможе 

вповні віддатися науці” [1, с. 385]. 

У жовтні 1926 р. професор приїхав працювати 

до Харкова, де заснував і очолив перший Інститут 

географії й картографії (ІГК) у складі Академії наук 

(1927). У буремні часи початку ХХ століття, умови 

становлення українського науковця не були 

простими. Іноді самі переїзди із одного місця 

проживання до іншого ставали подорожами, як от 

чотиридобóвий переїзд 1926 р. із Праги до Харкова в 

обхід Польської держави (це було небезпечно): 

13.10.1926 – С. Рудницький виїхав із Праги, увечері 

дістався Берліна; 14.10.1926 – уранці був у 

Кеніґсберзі (суч. Калінінград), опівдні – в Ковно 

(тепер – Каунас), опівночі – у Ризі; 15.10.1926 – 

опинився на російському кордоні, об 11 год. 

перейшли у інший вагон. Ще півдня і ніч їхали до 

Москви; 16.10.1926 – до Москви приїхав о 7.30. 

Перебував тут протягом семи годин. О 14.30 сів на 
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Курському двірці на потяг до Харкова – столиці 

совєтської України; 17.10.1926 – прибув до Харкова 

о 7.00.  

Відтоді розпочинається харківський період 

життя і плідної професійної діяльності вченого. Як 

справжній географ-природодослідник С.Рудницький 

розумів, що лише безпосередня праця “в натурі” 

може дати добрі результати. Тому він не уявляв 

діяльності ІГК без польових досліджень – геогра-

фічних експедицій, пізнавальних екскурсій, стаціо-

нарного вивчення окремих регіонів.  

Напередодні будівництва Дніпрельстану 

(зараз – Дніпрогес) у червні-липні 1927 р. Степан 

Рудницький провів фізико-географічні дослідження 

Дніпрових порогів, особливо із погляду 

геоморфології і гідрографії. У листі до Укрнауки він 

окреслив такий план експедиції: “залізницею до 

Київа (з Харкова. – О. М.). Байдарками чи плотом 

(не пароплавами) спускатись поволі долі Дніпром, 

обслідуючи ріку й обі побережні смуги. Від 

Дніпропетровська експедиція йде пішки, щораз 

переправляючись через Дніпро, щоби якомога 

докладніше прослідкувати саму річку, долину й 

широкі смуги поземелля по обох берегах. Такі 

досліди були б ведені до Нікополя, звідки 

експедиція поплила б поволі до устя Дніпра в море. 

Головна вага дослідів мала б обмежитися на 

порожнисту ділянку Дніпра поміж Дніпро-

петровськом та Запоріжжям” [5, с. 210–211]. Цікаво 

те, що старт робіт із будівництва електростанції на 

Дніпрі у Запоріжжі розпочався саме в 1927 р., а 

введена в експлуатацію електростанція у 1932 р.       

У 1934 р. рівень води у водосховищі піднявся до 

проектного. На цей момент затопили, окрім порогів 

Дніпра, 56 населених пунктів. То ж вибір маршруту 

досліджень Степана Рудницького, на нашу думку, 

був не випадковим. Наукові праці “Причинки до 

морфології басейну Дніпра в Україні” (Берлін, 

Вісник географічного товариства, 1931), “Геогра-

фічна експедиція на Дніпро” (Харків, 1927), “Тераси 

й долинові ступені порожнистої ділянки Дніпра” 

(Київ, 1932) опубліковані безпосередньо за резуль-

татами дніпровських експедицій. 

Плануючи роботу на 1928–1929 рр., С. Руд-

ницький писав, що Інститут уже підготував своїх 

наукових співробітників до дослідницької роботи у 

різних регіонах України. Він окреслює головні 

напрямки дослідницької роботи ІГК: “всебічне 

географічне обслідування долини і течії Дніпра; 

всебічне географічне обслідування Донбасу; все-

бічне географічне обслідування морського побе-

режжя України; дослідження південної межі 

гляціальних наносів на Україні; дослідження 

розміщення лесу на Україні та у Східній Европі 

взагалі; дослідження взаємин між гідрографією, 

біогеографією і антропогеографією України; моно-

графічне описування різних околиць України на 

підставі дослідів на місці” [10, с. 129–130; 7]. 

З середини травня до середини вересня 1929 р. 

С. Рудницький постійно перебував у роз’їздах: у 

Німеччині, Австрії; на Донецькому кряжі – два 

тижні; на Дніпрі – один місяць; на Азовському морі, 

у Бердянську – кількаденна екскурсія (тут він 

захворів дизентерією). 

Особливо плідною була екскурсія старших 

наукових співробітників та аспірантів ІГК 19–26 

червня 1928 р. на Донецький кряж. Мета її була 

подвійною: освоїти методику географічних дослід-

жень “в терені” молодими працівниками Інституту, а 

досвідченим працівникам – ознайомитись із 

полігоном майбутнього наукового вивчення і зібрати 

попередній фактичний матеріал. За короткий термін 

мети було досягнуто і, навіть, перевиконано. За 

тиждень рекогносцирувальними дослідженнями 

було охоплено простір від м. Змієва до міст Ізюма, 

Слов’янська і Бахмута і Микитівки. Вже тоді було 

застосовано метод ключів – більш детальна увага 

присвячена долині р. Cіверського Дінця біля Змієва, 

річковому озеру Лиман, горі Кам’янець в Ізюмі, 

Святим горам на правому березі Дінця поблизу 

м.Бахмута, соляним озерам, копальням, солеварням 

Слов’янська, вугільним шахтам Микитівки, Брян-

цівським соляним копальням, розселенню та 

господарству околиць Бахмута. Як результат 

досліджень Донецького кряжу було, зокрема, 

опубліковано розвідку “Наукова експедиція 

науково-дослідного Українського Інститут географії 

і картографії на Донецький кряж” (Харків, 1930), а 

також популярний географічний нарис Василя 

Буцури “Донбас” (до сьогодні не віднайдений).  

Перебуваючи у Харкові, С. Рудницький 

відчував потребу придбати достойні черевики для 

мандрів. У листі він просить сина, який переїжджав 

до батька із Праги, купити “альпійські черевики” із 

м’якої та грубої шкіри, широкої форми. Не відомо, 

чи вдалося Левкові їх дістати. Також професор 

просив сина забрати “Alpenski” лещата (лижі), на 

яких так любив “ходити” околицями Львова.             

У   1930 р. він знову просить, вже шваґра (чоловіка 

сестри Софії) Станіслава Дністрянського, купити 

йому в Празі туристичні черевики з широкими 

округлими носами, без цвяхів, що виробляються на 

фірмі “Батя” – найбільшій взуттєвій фабриці Чехо-

Словаччини. 

Загалом у Харкові Степанові Рудницькому 

через тотальну зайнятість не часто вдавалося 

“викроїти” час для мандрівок, навіть наукових. 

Давався у знаки і стан здоров’я. Він скаржиться, що 

все більше дається чути хвороба (нирки) і до того ж 

він “не має ніякого руху”. Усі далекі екскурсії – 

переважно потягом. 

26 червня 1929 р. відбулась і справді визначна 

подія – С. Рудницький став академіком ВУАН. 

Влітку того ж року вченому вдалося два місяці 

відпочити із донькою Орисею у Алупці-Сарі. Він 

писав, що “Чорне море мені подобається краще, як 

усі моря, що їх дотепер видів” [5]. Проте через 

отриману гарячку, він не зміг брати участь у 

екскурсіях в наступні два місяці. Відомо, що на літо 

1930 р. планувалася експедиція до Кавказу, Закав-
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каззя та на чорноморське побережжя.  

У тісному зв’язку із географічною наукою і 

освітою С. Рудницький розглядав краєзнавство. В 

Академії наук він завідував відділом краєзнавства    

(у м. Київ). Однак роботу йому не вдалося 

розгорнути, бо академік жив у Харкові і навідувався 

у Київ раз на місяць. Як відомо, краєзнавство можна 

трактувати у вузькому (як етнографічне, історичне 

тощо) і широкому розумінні – як комплексне 

(синтетичне) або географічне краєзнавство, що 

охоплює усі інші види. Саме комплексне розуміння 

краєзнавства і відстоював С. Рудницький. “На наш 

погляд, географічний бік краєзнавства належить до 

географії й без видатної праці географів розвиватися 

не може, а все інше краєзнавство лежить на полі 

соціологічних наук…” [11]. Ці погляди збігалися із 

позицією Івана Франка щодо краєзнавства як 

наукового напрямку [9]. 

Проаналізуємо алгоритм географічно-крає-

знавчих досліджень, запропонований С.Рудницьким 

у програмі ІГК: 1) експедиції науковців-географів;   

2) публікація монографій за матеріалами експедицій; 

3) курси підвищення кваліфікації вчителів, в т ч. 

початкових класів, із акцентом на екскурсіях з 

учнями; 4) організація географічних товариств – з 

освітньою метою, для розвитку туризму тощо;          

5) популяризація географічних знань.  
Серед завдань Інституту – посилення позицій 

описової географії, та особливо географічного 

краєзнавства … [10, c. 213–216]: “Cупроти всього 
Український Географічний інститут має вжити всіх 
заходів, щоб якнайшвидше зорганізувати планове 
науково-географічне дослідження всієї території 
українських земель і якнайшвидше приступити до 
складення обширної системи описової географії 
України. Це друге завдання … треба здійснити 
швидше як перше. Хоч дослідження українських 
земель не вітле (не просте. – О. М.), та все таки є 
доволі матеріалу для складення обширнішого курсу 
географії України (розміром 80–100 аркушів друку). 
… Він дав би, в першу чергу, тривку основу 
описовому краєзнавству. Надалі цей курс був би 
вигідним підручником для усіх, хто займався б 
плановим господарством, районізацією й іншими 
проблемами, що для їх розв’язання потрібно 
географічних основ” [10, с. 208].  

Отже, географічне краєзнавство як науковий 
напрямок, на думку Степана Рудницького, мало 
практичні завдання:  “А на Географічному Інституті 
лежить обов’язок зорганізувати розсипаних по усіх 
усюдах України географів і запрягти їх до праці в 
географічному краєзнавстві, зокрема до дослід-
жування найближчих околиць їхнього осідку й 
складання хоч би невеличких, та науково вартих і 
методично витриманих описово-географічних 
монографій. Ці монографії дадуть найкращу 
основу… багатомовного й розкішно виданого 
описання  всіх земель України. ... Слід провести 
курси перепідготовки вчителів географії за таким 
планом. Весна й початок літа були б присвячені 
виключно екскурсіям і експедиціям. Під час них 

курсанти готувалися б, з одного боку, до ведення 
шкільних географічних екскурсій, з другого боку 
привчилися б до ведення дослідчої краєзнавчої 
роботи в терені” [10, c. 213]. «Щоби поширити 
географічне знання й інтерес серед не фахових 
кругів, ІГК повинен зайнятися організацією геогра-
фічних товариств на Україні». Завдяки старанням 
ІГК навесні 1928 р. заснована географічна підсекція 
природничої секції Харківського наукового това-
риства. Одним із важливих напрямків популяризації 
є підтримка розвитку туристики й мандрівництва” 
[10, с. 214]. Отже, роль наукового географічного 
краєзнавства у розвитку географії на початку ХХ ст. 
була центральною.  

Остання трагічна “мандрівка” С. Рудницького 
відбулась у рамках спецоперації перевезення в’язнів 
з островів Білого моря (Соловків) до місця розстрілу 
в Карелії – урочища Сандармох, де в період з кінця 
жовтня до початку листопада 1937 р. було знищено 
увесь “соловецький етап” із понад тисячею в’язнів, 
зокрема понад 190 осіб – цвіт української нації, 
серед яких і Степан Рудницький – фундатор сучасної 
української географічної науки. Як згадує той таки 
В. Бірчак: “Дві великі вини він мав в очах 
большевиків. Був європейцем у повному того слова 
значенні і жив для одної науки” [1, c. 387]. 

Висновки. Внесок Степана Рудницького в 
українську географію – неоціненний. Масштаб 
постаті науковця є сферою зацікавлення не тільки 
географів, а й мандрівників, туристів. Мандрівки 
вченого можна віднести до чотирьох типів: 
екскурсійно-пізнавальні (освітні); експедиційні нау-
кові у різних куточках Європи, в тім числі регіонах 
України від басейну Сяну до Дону; дипломатичні й 
політичні; рекреаційні. Найбільш відомими 
науковими мандрівками, про які залишились наукові 
і методичні праці, є експедиції у Передкарпатську 
частину басейну Дністра, на Закарпаття, у басейн 
Дніпра, на Донецький кряж. Вихований на наукових 
ідеях передових географічних шкіл Європи, зокрема 
німецької, академік С. Рудницький зумів підготувати 
плеяду науковців і передати навики і методики 
теренових географічних досліджень. Маршрути його 
експедицій на початку ХХ ст. як професійного 
мандрівника-географа привертають увагу з точки 
зору порівняння із сучасними. Він став зачинателем 
наукового географічного краєзнавства, яке відіграє 
особливу роль у популяризації географії як науки, а 
також географічної освіти і туризму. Розглядав 
краєзнавство як комплексний, всезагальний 
науковий напрямок, що охоплює інші спеціалізовані 
його види. Усе життя він удосконалював методику 
своїх мандрів-експедицій. Вони мали різноманітні 
завдання та єдину мету – послужити українській 
науці. Фактично, усвідомлюючи неминучість свої 
долі, заради географічних досліджень України 
вчений переїхав у 1926 р. у Харків, де організував 
перший в Україні Інституту географії і картографії. 
Численні подорожі, а також наукові, методичні 
праці, краєзнавчі роботи – є гарним прикладом 
сучасного дослідника рідного краю.  
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СТУДЕНСЬКО-АСПІРАНТСЬКИЙ СЕМІНАР ГЕОГРАФІВ  

БАЙРОЙТСЬКОГО І ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

З 22 вересня по 3 жовтня 2017 р. відбувалася 

навчально-дослідна практика студентів географічного 

факультету Байройтського університету (ФРН, Бава-

рія) під керівництвом проф. Мартіна Довеншпека з 

тематики сучасних та минулих суспільно-геогра-

фічних процесів у Галичині, до якої долучилися 

студенти кафедри економічної і соціальної географії 

ЛНУ ім. І. Франка (Україна) Мар’яна Гуменецька, 

Діана Добросельська, Ірина Лещук й аспіранти Олена 

Одлежук та Олег Веклин.  

23 вересня зранку відбулася ознайомча екс-

курсія центральною частиною міста Кракова. Особ-

лива увага звернена на територіальні та функ-

ціональні особливості розвитку міста в історичному 

розрізі, історико-архітектурну спадщину.  

У другій половині дня розпочався інтер-

активний семінар у Єврейському музеї «Галичина». 

Було сформовано п’ять груп студентів, кожна з яких 

характеризувала певний період із життя єврейського 

народу. 

Пізніше учасники познайомилися з невеликим 

старовинним районом Кракова – Казімєж, де зна-

ходяться Центр єврейської культури ортодоксальні 

синагоги, старі цвинтарі, гімназія. Після екскурсії 

малі групи розійшлися для проведення “польових” 

робіт.  

Наступного дня практиканти познайомилися з 

однією із найважчих сторінок історії людства – 

концентраційним табором Аушвіц-Біркенау. Вони 

мали змогу оглянути експозиції виставки головного 

табору Аушвіц, статистичні та біографічні дані, 

фотоматеріали. У другій частині екскурсії відбулося 

знайомство з територією колишнього табору Біркенау 

– огляд колишніх казарм, рамп, залишків газових 

камер і крематоріїв. 

25 вересня учасниками практики прослухали 

лекцію на тему: «Німецька культурна політика за 

кордоном» в Інституті Ґете.  

Також практиканти побували на факультеті 

географії та геології Яґеллонського університету. 

День завершився “польовими” дослідженнями. 

26 вересня відбулись відвідини східної частини 

міста – Нової Гути.  Це цікавий “соціалістичний” 

район в сучасному європейському Кракові. 

Цього ж дня, після переїзду до міста Пере-

мишль, студенти відправились на оглядову екскурсію. 

Знайомство з містом розпочалось із Площі Ринок. 

Екскурсанти мали змогу відвідати величні храми, 

історичні будівлі та Музей землі Перемишльської. 

Відвідини Музею дзвонів та люльок завершилися 

підняттям на оглядовий майданчик, з якого 

відкривається прекрасний краєвид. Далі на півдні 

було видно Карпати, а внизу − “зелену ленту Сяну” 

(Іван Франко). 

Наступного дня відбулась зустріч із представ-

никами української національної меншини в Україн-

ському Народному Домі. Велику увагу було звернено 

на історію міста та операції «Вісла». Доповідачі 

розповідали про особливості проживання українців у 

Польщі, торкалися питання збереження українських 

традицій, мови та культури за кордоном. У слухачів 

виникало багато запитань, тому виступ завершився 

жвавою дискусією.  

Цього ж дня іноземні студенти мали змогу 

отримати особливий досвід – перетнути польсько-

український кордон, адже цей процес суттєво 

відрізняється у Шенгенській зоні. 

28 вересня розпочалося знайомство з Львовом. 

Під час екскурсії учасники побачили як  кожна епоха 

залишила свій слід в історичних пам’ятках міста. 

Іноземні гості мали можливість проникнутись духом 

міста, відчути на собі його незвичну, старовинну 

атмосферу і традиції. Особливо зацікавив німецьких 

студентів продовольчий ринок, як елемент повсяк-

денного життя львів’ян. 

Після оглядин міста учасники завітали до 

Львівської міської ради, де із презентацією  виступила 

Голова управління інвестицій та проектів Ольга 

Сивак. 

Також практиканти мали змогу побувати на 

виставці Микити Кадана у Центрі міської історії 

Центрально-Східної Європи. Експозиція складалась із 

трьох серій: «Хроніки», «Погром» та «Національний 

ландшафт». Автор порушує теми пов’язані із зло-

чинами нацизму та сталінізму, етнічними чистками та 

іншими актами насильства в 30-40 роках ХХ століття.  

136 



2017                                            Історія української географії                               Випуск 36 
 

118 

 

Наступний день розпочався із візиту до офісу 

«СофтСерв» – провідної ІТ компанії України.  

Після цього відбулися відвідини географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Декан географічного факультету 

Володимир Біланюк виступив із презентацією «Історія 

географії у Львівському університеті». Проф. Олег 

Шаблій − завідувач кафедри економічної і соціальної 

географії виголосив доповідь «Галичина: міф, 

феномен, суб’єкт, об’єкт». Одразу після презентації 

учасники відвідали національний музей-меморіал 

жертв окупаційних режимів “Тюрму на Лонцького”, 

де стали учасниками екскурсії та ознайомились зі 

звірствами НКВД 1941 року. 

30 вересня, переїхавши до Івано-Франківська, 

учасники мали змогу порівняти територіальні, 

соціальні та архітектурні,  особливості  українських 

міст.  

Наступного дня продовжилось знайомство із 

Івано-Франківщиною. У місті Галичі екскурсанти 

ознайомилися із експозицією Музею караїмської 

історії та культури, а у селі Крилос відвідали Музей 

історії давнього Галича, Музей народної архітектури 

Прикарпаття.  

Надзвичайно цікавим для іноземних студентів 

виявилось повсякденне життя українських селян та 

ведення господарства.  

1 жовтня учасники досліджували українські 

традиції, зокрема відвідини недільної літургії у храмі. 

Цього ж дня відбулась екскурсія до міста 

Рогатин, де знаходиться відома дерев’яна церква 

Святого Духа. 

Завершальний етап практики відбувся у 

Львівському інституті менеджменту. Кожна група 

виголосила короткий підсумковий звіт, учасники 

обмінялися враженнями, емоціями та науковими 

думками.  

                                                                                    

Олена Одлежук, Ірина Лещук 

 

 

 

 

  
 

  

Екскурсія у Музеї нацистського концентраційного табору «Аушвіц-Біркенау» 
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Ювілеї  

та номінації 
 

НАГОРОДЖЕННЯ ПРОФ. ОЛЕГА ШАБЛІЯ  

МІЖНАРОДНОЮ ПРЕМІЄЮ ІМ. І. ФРАНКА 
 

Міжнародна премія імені Івана Франка 

заснована нещодавно – у 2015 р. Вона є не держав-

ною, а громадською і водночас міжнародною. 

Подібною до міжнародної Нобелівської премії. 

Тільки засновником останньої був шведський 

учений Альфред Нобель – винахідник динаміту. А 

засновником Міжнародної премії імені Івана Франка 
став його внук Роланд Франко, який мешкає у Києві. 

Премію засновано з метою сприяння всеохоплю-

ючому вивченню творчої, наукової, громадської 

діяльності Івана Франка і спонукання вчених з 

різних країн світу до проведення актуальних 

досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та 

україністики, що увиразнюють гуманістичний, 

національний, духовний, державотворчий сенс для 

пізнання та утвердження наукової і культурної 

спадщини України у світовому контексті.  

Премію почали присуджувати у минулому, 

2016 р. Її лауреатом вперше в історії став Верховний 

архиєпископ Київсько-Галицький УГКЦ, кардинал 

Любомир Гузар за книгу «Андрей Шептицький – 
митрополит Галицький (1901–1944) провісник еку-

менізму» (Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 496 с.). 

О. Шаблій став другим серед українців Лауреатом. 

Журі з присвоєння названої премії, що засідало у 

столиці Австрії – Відні 24 червня 2017 р., присудило 

цю премію професору географії Шаблію О. І. 

 

 

 
 

Лауреати Міжнародної премії імені Івана Франка:  

ліворуч – проф. Міхаель Мозер, праворуч – проф. Олег Шаблій 
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Міжнародною премією ім. І. Франка нагород-

жують у двох номінаціях: за вагомі здобутки та 

значні заслуги науковців світу окремо у ділянці 

україністики та соціально-гуманітарних наук. 

О. Шаблія номіновано у галузі соціально-гума-

нітарних наук. 

Це дві книги вибраних його праць, опублі-

кованих у видавництві ЛНУ ім. І. Франка. Перша: 

«Суспільна географія: проблеми теорії, історії і 

методики дослідження» (Львів, 2015, 814 с.); Друга: 

«Суспільна географія: проблеми українознавства, 

регіоналістики і краєзнавства» (Львів, 2015, 706 с.). 

У друку знаходиться третя книга «Суспільна гео-

графія: проблеми теоретичних досліджень, гео-

гуманістики і географічної освіти» (Львів, 2017, 

653 с.). 

 
 

  
 
 

До Конкурсу у двох номінаціях було подано 

21 роботу від 16 університетів чотирьох країн – 

Австрії, Ізраїлю, Польщі, України. Зокрема, з 

України представили праці автори з Києва, 

Чернівців і Львова. Серед киян були такі маститі 

історики як Володимир Сергійчук з його книгою про 

голодомор-геноцид та з Чернівців – колективний 

тритомник за ред. проф. Юрія Макара. Львівські 

учені – це професор Зоряна Купчинська (книга 

«Стратиграфія архаїчної топонімії України», Львів, 
2016, 1278 с.). 

Після скрупульозного оцінювання і голосу-

вання (таємного) виявилося, що у номінації украї-

ністики переміг професор мовознавства Віденського 

університету, дійсний член НТШ, Президент 

Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер – 

автор низки наукових праць в галузі слов’янського 

мовознавства та історичної граматики української 

мови. А в номінації соціально-гуманітарних наук 

премія була присуджена О. Шаблію. 

Внесок О. Шаблія у суспільну географію, 

полягає у наступному (це особливо наголосили у 

своїх рецензіях проф. О. Топчієв (Одеса) і 

проф. С. Корпорович (Краків)). 

За майже 60 років праці в університеті, 

особливо в період незалежності, О. Шаблій обґрун-

тував 80 нових наукових ідей, гіпотез, понять, 

принципів, концептів, класифікацій і концепцій. Це 
опубліковано у понад 600 статтях, монографіях, 

підручниках і навчальних посібниках, збірниках, 

атласах тощо. Серед них 52 книги, в т. ч. 

30 монографій, 12 навчальних посібників і підруч-

ників, 8 атласів і окремих карт (в т. ч. великий 

«Комплексний атлас Львова» (2012 р.) та ін. 

Цікавою і популярною стала реалізація проекту 

«Постаті українського землезнання» (вийшло 14 книг, 
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передбачено видати 20; зараз майже готова п’ят-

надцята праця із цієї серії під назвою «Професор 

Мирон Кордуба – географ»). 

Які теми і проблеми, наприклад, теорії сус-

пільної географії розробив учений? 

Передовсім ця проблема об’єкта і предмета 

дослідження цієї науки. Це фундаментальна тема не 

лише у теоретичному, але й методологічному 

дискурсі. Зрозуміло, що з назви випливає ніби-то 

загальним об’єктом нашої науки є дослідження 
суспільства. Проте суспільство по-різному 

трактують не лише у філософії. Ще не так давно, для 

т. зв. історичного матеріалізму, який агресивно 

панував в науці до 1990 р., суспільство розглядали у 

контексті форм руху матерії як єдність 

продуктивних сил і виробничих відносин. Тепер 

така думка вже є застарілою, а навіть реакційною. 

Хоча би тому, що комуністична ідеологія оправ-

довує непримиримі суперечності між «прогресив-

ними» продуктивними силами і «реакційними» 

виробничими відносинами і їх наслідок – криваві 
соціальні революції. До того ж будь-яка продук-

тивна сила у її функціонуванні є водночас і 

деструктивною. 

Тому зараз у центрі суспільства необхідно 

ставити людину з її духовністю, в т. ч. з науковим 

потенціалом. Звідси випливає, що у географії слід 

виділяти передовсім геосфери, і провідною для 

дослідження брати передовсім людську сферу. Всі 

інші сфери – економічну, технічну, соціальну, 

політичну, військову, екологічну, інформаційну, 

культурну і т. д. слід розглядати у руслі людської, як 

властивості і функції людини. Тоді у будь-якій точці 
(ареалі, території) на Земній кулі можна дослід-

жувати геопросторове поєднання (систему, комп-

лекс) людини і її природного довкілля. 

Самі ж геопросторові поєднання людини (її 

властивостей і суспільних функцій) і є, на думку 

О. Шаблія, конкретними об’єктами дослідження 

суспільної географії. По-суті, ці об’єкти мають 

ноосферний характер. Отже, у майбутньому гео-

графія поступово буде трансформуватися в геоноо-

сферологію. 

Водночас О. Шаблій обґрунтовав сучасне 
трактування предмету суспільної географії – гео-

просторової (геоторіальної) організації людського 

суспільства. Форми цієї організації – пункти, центри, 

вузли, регіони, держави і наддержавні об’єднання 

(поєднання) – і є конкретними об’єктами дослід-

ження. Обґрунтовано також нові форми і види 

геопросторової організації суспільства в інформа-

ційну епоху. Зокрема, функціонування т. зв. гнучкої 

системи цієї організації. Розроблено нову класи-

фікацію методів дослідження цих форм і необ-

хідність впровадження новітніх засобів та прийомів: 

SWOT-аналізу, методу нейронних мереж, мен-
тальних карт, контент-аналізу та інших. 

Не обминає автор і проблем географічної 

україністики. 

Виділяються декілька актуальних тем дослід-

ження. Зокрема, у підручнику «Соціально-еконо-

мічна географія України» О. Шаблій підняв і 

обґрунтовав проблему україноцентризму (1994 р.) у 

географічній науці та освіті. Ця ідея набирає смислу 

лише тепер. 

Крім того від самого початку становлення 

сучасної української держави О. Шаблій працює над 

проблемами декомунізації нашої науки. Вона 

стосується не лише усунення з географічної карти 

України власних назв з большевицько-комуно-
московськими звучанням і ґенезою, що очевидно, 

але й глибше: позбавлення суспільної географії її 

методологічних і теоретичних марксо-лєнінських 

основ.  

О. Шаблій разом з учнями підняв великий 

пласт історії національної географії. По-суті, вони 

першими ввели у сучасний науковий обіг багато 

забутих імен і особистостей. 

Разом з проф. І. І. Ровенчаком, доц. О. І. Вісьтак, 

проф. П. І. Штойком та ін., вони створили новий 

історико-географічний напрямок Львівської сус-
пільно-землезнавчої школи. Підняли із забуття 

науковий доробок репресованих (часто знищених) 

українських географів і картографів. Серед них 

праці акад. Степана Рудницького – фундатора 

модерної національної географії; проф. Володимира 

Кубійовича – географа-енциклопедиста; проф. Олени 

Степанів – жінки-пасіонарії; проф. Григорія Величка 

– зачинателя національної етнокартографії, автора 

знаменитої «Народописної карти українсько-

руського народу». 

Ученими віднайдено фундаментальні праці 

проф. Валентина Садовського – визначного україн-
ського економіста, економіко-географа, соціолога і 

демографа, двічі міністра в урядах Центральної 

Ради, який помер у Лук’янівській тюрмі у 1947 р. 

Обґрунтовано, що саме він був основоположником 

новітньої національної економічної географії. 

Без цих визначних та інших особистостей годі 

навіть думати про існування національної 

географічної науки. 

У Тернополі на пропозицію О. Шаблія було 

організовано у 2000 р. видання всеукраїнського 

часопису «Історія української географії», який є 
науково-фаховим. У ньому О. Шаблій виконує 

функції шеф-редактора. Редакторами були (нині 

покійні) подружжя – проф. Ольга Заставецька та 

доц. Богдан Заставецький. За редакцією Ольги 

Володимирівни вийшло до 2017 р. 35 випуски 

часопису. Майже у кожному випуску О. Шаблій 

публікував одну-дві статті з актуальних проблем 

географічної науки. В 35-му числі часопису 

О. Шаблій надрукував розлогу статтю «Вшанування 

Івана Франка [у Львівському університеті]». 

Значний внесок здійснив О. Шаблій у 

географічну картографію – підготовки і видання 
загальних і тематичних мап і атласів. Він відомий 

картограф, автор серії шкільно-краєзнавчих, 

шкільних географічних атласів, один з редакторів 

«Національного атласа України», розробник фунда-
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ментального оригінального твору «Львів. Комплекс-

ний атлас».  

О. Шаблію належить підготовка і редагування 

обласних шкільних карт та атласів – Львівської, 

Івано-Франківської та Закарпатської областей. А 

особливо атласів «Львівської області» із проекту 

«Наша Батьківщина» («Мапа», Київ), які вже 

витримали десять видань. Це певне досягнення у 

сфері картографії і географічної освіти. 

Після багатьох років митарств і різного типу 
труднощів та перепон вдалося створити свого роду 

картографічний шедевр – «Львів. Комплексний 

атлас» (Київ, ДНВП «Картографія», 2012). У ньому 

поміщено 234 оригінальних карт, картосхем і 

картоїдів, десятки слайдів, копій кольорових картин 

європейських художників і граверів, тексти. Карти 

природи, історії міста, його людності, соціальної, 

екологічної і виробничої інфраструктури, економіки, 

Генерального плану (до 2025 р.). 

До речі, в цьому атласі відображено сюжети 

«Іван Франко і Львів». Це представлено у підрозділі 
«Іван Франко і Михайло Грушевський у Львові». 

Тут показано місця навчання, праці, громадської 

діяльності, ув’язнення, проживання, лікування та ін. 

види життєдіяльності цих українських геніїв. А 

також їх вшанування: музеї, пам’ятники, організації 

і заклади їх імені, назви вулиць, площ, парку і т. п. 

Протрасовано останній шлях І. Франка від його 

вілли (тепер Літературно-меморіальний музей 

І. Франка) до Личаківського цвинтаря. Є тут слайди 

пам’ятників, музеїв І. Франка та М. Грушевського, їх 

спільне фото і короткий текст. До речі, до 150-річчя 

І. Франка О. Шаблій підготував (у співавторстві з 
проф. М. Гнатюком і письменником Р. Гораком 

карту «Львів – місто Івана Франка»). 

«Моя франкіана, – розказує лауреат 

О. Шаблій, – почалася давно. У моєму селі Курівці 

біля Тернополя І. Франко побував у 1898 р. як 

кандидат у депутати (посли) до Віденського сейму. 

Збереглися документи про його передвиборчий візит 

і спогади про нього як представника і організатора 

Українсько-Руської радикальної партії. У селі було 

створено осередок радикальної партії, молодіжну 

організацію «Каменярі». Твори письменника, його 
драми були тоді відомими серед односельчан. Їх 

популяризувало Товариство «Просвіта». Я сам 

прочитав оповідання «Малий Мирон» і «Грицева 

шкільна наука» ще у воєнні роки, коли я у 1942 р. 

вступив у перший клас. По війні лектурою для мене 

став «Лис-Микита» і … «Основи суспільності» та 

«Боа-констріктор». Уявляєте, як десятирічний 

хлопчик читає «Основи суспільності» у 1946 р., а 

потім – «Юрка Крука» (П. Козланюка) чи «Прапоро-

носці» (О. Гончара) – у 1947 р. 

Десь на початку 50-х років ХХ ст. я 

познайомився із знаменитою повістю «Борислав 
сміється», де мене вразив трагічний фінал твору. 

До поезії І. Франка, зокрема до його «Зів’ялого 

листя» та «З вершин і низин» ні руки, ні розум, ані 

серце тоді ще не дійшли. Це сталося вже в 

університеті (1954–1959 рр.). 

Минули літа. І вже десь на початку –

 середині 60-х років, коли я був працівником 

географічного факультету, у мої руки потрапила 

брошура письменника «Із секретів поетичної 

творчості» (саме її тоді перевидали вперше по 

роках «забуття»). Це було для мене як грім з ясного 

неба. Після її прочитання мені відкрилася 

мистецтво поетичного світу, – я почав розуміти 

поезію, красу поетичного слова, образу, фрази, 
висловлювання. А ще тоді у Львові побувала «нова 

Руська трійця» – Іван Дзюба, Микола Вінгра-

новський, Іван Драч, які своєю поезією (два 

останніх) і її літературознавчим супроводом, внесли 

у львівське студентське середовище не лише 

революційний, але й лірично-поетичний струмінь. 

З того часу я органічно вріс і в поезію Івана 

Франка: в його шедеври «Як почуєш вночі», «Ой ти, 

дівчино, з горіха зерня», «Не раз у сні являєшся 

мені», «Безмежнеє поле в сніжному завою» і 

«Червона калино» та ін., музичний підклад до яких 
створили українські композитори Д. Січинський, 

А. Кос-Анатольський, К. Данькевич, М. Лисенко, 

Б. Янівський та ін. Я це стверджую поважно як 

музикант і художник…. 

Брав я участь у міжнародних наукових 

симпозіумах до круглих дат І. Франка. Зокрема, два 

форуми були названі з моєї подачі: «Іван Франко: 

дух, наука, думка, воля» (2006 р.) та «Іван Франко: я 

єсть пролог» (2016 р.). На них я виступав з 

доповідями (разом з доц. моєї кафедри Степаном 

Кузиком). 

Іван Франко був мандрівником по теренах 
рідного краю. Він жваво цікавився історією, 

географією, знаменитими людьми. Водночас, як 

ніхто інший, він описав становлення в нас 

краєзнавства як наукового напрямку у праці 

«Галицьке краєзнавство». Там він дає таке 

знамените визначення: «краєзнавство – це наука, 

яка дає змогу докладно ознайомитися зі своїм краєм 

і усією Батьківщиною, з її географічним 

положенням, ґрунтами, кліматом і шляхами, 

містами, людьми, суспільним устроєм, історією, 

пам’ятками і т. ін. … Перша прикмета раціональної 
освіти – знати своє найближче оточення, знати 

минуле і сучасне свого народу і відчувати себе 

живим і свідомим членом живого, свідомого і 

об’єднаного організму» (Іван Франко. Галицьке 

краєзнавство // Зібрання творів у 50 томах. – К.: 

Наук. думка. – 1986. – Т. 46. Кн. 2. – С. 116–150). 

Краще не сказати! 

Спарене число «Історії української географії» 

(№ 33–34, 2016) ми присвятили світлій пам’яті 

Івана Франка. Тут друкуємо мою статтю «Вша-

нування Івана Франка», статтю проф. А. Доценка 

та ін. «Пам’ятні місця України, пов’язані з Іваном 
Франком», Т. Заставецького та К. Дударчук «Знаки 

увічнення пам’яті Івана Франка в населених пунктах 

Тернопільщини як важливий туристичний ресурс» і 

Н. Марцинишин та В. Сливки «Стежками Івана 
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Франка на Збаражчині». 

По дорозі від першого (2006 р.) до другого 

(2016 р.) Конгресу я захопився також проблемою 

геопоетики Івана Франка. У 2014 р. я написав, а у 

2015 р. опублікував статтю «Осягнення природи в 

поезії Івана Франка». На основі нового трактування 

мною проблеми геопоетики як особливого в науці 

міждисциплінарного напрямку (літературознав-

ство, психологія, географія) мені вдалося схопити 

геопросторові образи поезій І. Франка як систему 
(на прикладі віршів «У долині село лежить» та 

«Каменярі»). Таким чином, я розпочав новий етап 

свого пізнання письменницької творчості Івана 

Франка». 

Церемонія вручення диплома Лауреата 

відбулася у м. Дрогобичі 27 серпня 2017 р. у день 

народження письменника надзвичайно урочисто при 

великому зборі учасників дійства. З вітальним 

словом виступили Голова правління Міжнародної 

фундації Івана Франка – Роланд Франко, Голова 

Львівської ОДА п. Олег Синютка, міський голова 

Дрогобича п. Тарас Кучма, а також офіційні 

рецензенти соціально-гуманітарних праць проф.  

О. Шаблія проф. Олександр Топчієв (Одеса), 

проф. Лєшек Корпорович (Краків). Лауреатів приві-

тали також: Президент Світововго конгресу 

українців Євген Чолій, ректор Дрогобицького 

державного університету ім. І. Франка проф. Надія 

Скотна, директор Міжнародного фонду І. Франка 

Ігор Курус. Урочистості супроводжувала гра 

симфонічного оркестру Дрогобицької філармонії 
(твори європейської та української класики). 

Учасники церемонії поклали квіти до пам’ятника 

І. Франка і відвідали Меморіальний музей його 

імені. 

 

Редколегія часопису «Історія української 

географії» і географічна громадськість України 

вітає проф. Олега Шаблія з отриманням високої 

нагороди і бажає йому подальших творчих звершень 

і міцного здоров’я! 

 

 

  
На початку церемонії вручення міжнародної 

премії Івана Франка. Професор Олег Шаблій 

з дружиною Нелею-Марією. На задньому 

плані: зліва – колега Зіновій Булик, справа –  

проф. Степан Трохимчук 

Церемонія вручення диплому Лауреата. Стоять зліва 

направо: міський голова Дрогобича Тарас Кучма, Голова 

правління Міжнародної фундації Івана Франка Роланд 

Франко, професор Олег Шаблій, члени журі професор 

Ярослав Гарасим та проф. Лєшик Корпорович 

 

 

 

ПРОФЕСОР ЯРОСЛАВ КРАВЧУК: УЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР 

ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

13 грудня 2017 р. виповнилося 80 років відо-

мому ученому-геоморфологу Ярославові Софроно-

вичу Кравчуку. Народився він у селі Кустині, що 

поблизу Рівного, у селянській патріотичній сім’ї. 

Після закінчення середньої школи 1953 року 

навчався на географічному факультеті Львівського 
університету. Зацікавленість науковою роботою 

з’явилась у студентські роки унаслідок участі у 

науковому гуртку при кафедрі геоморфології, яку 

очолював проф. П.Цись. Захистом дипломної роботи 

на тему «Геоморфологічна будова долини Свічі» 

закінчується перший період його трудової 

діяльності. 

Після університету – праця у Щирецькій 

середній школі на посаді вчителя-географа, де 

остаточно утвердилися його життєві переконання, 

виробилася життєва позиція. 
3 березня 1961 року й по сьогодні Я. Кравчук 

у Львівському університеті. Спочатку був інженером 

ґрунтознавчої партії при науково-дослідному сек-

торі, яка проводила ґрунтові і ґрунтово-ерозійні 

обстеження цілинних земель Казахстану з метою 
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виявлення територій придатних для сільськогос-

подарського використання. Упродовж 1961–1964 рр. 

на польових роботах Я. Кравчук працював у 

Цілиноградській і Павлодарській областях. Освоїв 

методику картографування ґрунтового покриву в 

зоні каштанових ґрунтів та південних чорноземів, 

солонців, солонцюватих ґрунтів. Крім ґрунтових 

карт, склав геоморфологічну карту масштабу              

1 : 100 000 і після доповіді на засіданні геоморфоло-

гічної комісії УГТ, вступив у заочну аспірантуру на 
кафедру геоморфології до проф. П. Цися (1965–

1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

З 1965 року об’єктом наукових зацікавлень і 

серйозних напрацювань Я. Кравчука стають Кар-

пати. Упродовж 1965–1967 рр. при науково-дослід-

ному секторі університету діяла «Комплексна-

географічна експедиція», завдання якої полягало у 
розробці науково-обґрунтованих заходів для попе-

редження стихійних явищ. Досліджував рельєф 

Українських Карпат. Науковими керівниками тем 

були професори К. Геренчук і П. Цись. Напочатку   

Я. Кравчук перебував на посаді старшого інженера-

геоморфолога, а 1967–1971 рр. – керівником гео-

морфологічної партії НДС. Брав активну участь у 

розробці легенди для геоморфологічної карти на 

територію Українських Карпат на основі тради-

ційного морфогенетичного з елементами гене-

тичного підходів. Особисто розробив градацію 

крутості схилів для Українських Карпат, яку вико-
ристовували при ґрунтово-ерозійному картогра-

фуванні інших регіонів, удосконалював легенду для 

створення карт великого масштабу (1 : 25 000, 1 : 10 000) 

на репрезентативні ділянки з інтенсивним розвитком 

сучасних морфодинамічних процесів: селів і селевих 

потоків у Свидовецькому лісництві, зсуви у Тисо-

вому заповіднику Печеніжинського лісництва, пло-

щинну ерозію в Космацькому лісництві та ін. 

Після п’ятирічної праці в Українських 

Карпатах – здійснював ґрунтово-ерозійні обсте-

ження господарств Кримської області у складі 

ґрунтової експедиції науково-дослідного сектору. 

Експедиційні роботи в Українських Карпатах 

з одночасним навчанням в аспірантурі дали змогу    

Я. Кравчуку у 1971 р. захистити кандидатську 

дисертацію на тему «Геоморфологія Приґорґан-

ського Передкарпаття». 

З 1971 по 1974 рр. Я. Кравчук – начальник 

науково-дослідного сектору університету. За цей 

період значно зросли обсяги госпдоговірних робіт, 

зокрема геоботанічні, геологічні та ґрунтознавчі 
дослідження виконували не тільки в Україні, а й у 

Російській Федерації (Алтайський край, Іркутська 

область, Вологодська область, Бурятія), Казахстані, 

колишніх республіках Середньої Азії та ін. У цей 

період повністю виявився науково-організаційний 

хист Я. Кравчука. 

З 1974 р. Я. Кравчук – на кафедрі 

геоморфології, спочатку на посаді доцента, пізніше 

професора (з 1991 р.). У 1976–1987 рр. і з 1990 р. до 

сьогодні він завідувач кафедри геоморфології (з 

2000 р. – геоморфології і палеогеографії). 
Важливим здобутком наукової діяльності Я. 

Кравчука за цей період стала організація 

стаціонарних і напівстаціонарних досліджень (1972–

1974 рр.) на території Дрогобицької височини (перші 

в Україні). 

Я. Кравчук – керівник і виконавець держ-

бюджетних і госпдоговірних тем (за майже 50-літній 

період наукової діяльності був керівником і брав 

участь у виконанні 43-х держбюджетних та госп-

договірних тем). Тематика досліджень надзвичайно 

різноманітна: від вивчення морфоструктури, морфо-

скульптури і динаміки сучасних морфодинамічних 
процесів Українських Карпат, Волино-Поділля та 

Волинського Полісся у 70–80-х роках, дослідження 

поширення генетичних типів екзогенних рельєфо-

утворювальних процесів та їхньої динаміки у         

80–90-х роках до сучасних досліджень природо-

охоронної тематики (рекреаційні використання 

природних комплексів та об’єктів національних 

природних парків). 

Львівська геоморфологічна школа, започат-

кована проф. П. Цисем, активно розвивається під 

керівництвом Я. Кравчука. Її важливим напрямком 
стала інженерна геоморфологія. У 1991 р. було 

опубліковано перший в Україні навчальний посібник 

Я.Кравчука «Інженерно-геоморфологічне картогра-

фування», а 2002 р. – монографія «Інженерно-

геоморфологічний аналіз Карпатського регіону 

України» (у співавторстві з Г.Рудьком).  

Регіонально-геоморфологічний напрямок у 

науковій діяльності Я. Кравчука представлений 

п’ятьма монографіями зі серії «Рельєф України», 

«Геоморфологія Передкарпаття», 1999; «Геомор-

фологія Скибових Карпат», 2005; «Геоморфологія 

Полонинсько-Чорногірських Карпат», 2008; «Рельєф 
Вулканічного пасма Українських Карпат», 2011 (у 

співавторстві з Я. Хомином), «Рельєф Солотвинської 

улоговини Українських Карпат», 2015 (у спів-

авторстві з В. Чаликом). 
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У 2004 р. ним започатковано видання нау-

кового збірника «Проблеми геоморфології і палео-

географії Українських Карпат і прилеглих тери-

торій», який з жовтня 2017 р. є фаховим. 

З науковою діяльністю Я. Кравчука тісно 

пов’язана педагогічна. Він забезпечує нормативні 

курси – для студентів-бакалаврів «Геоморфологія» і 

магістрів «Землелогія», а також низку спецкурсів.  

Особлива сторінка у трудовій біографії 

ювіляра – керівництво географічним факультетом на 
посаді декана (1984–2002). За цей період відбулися 

докорінні зміни в структурі факультету, активізація 

наукових досліджень, реорганізація навчального 

процесу, зростання кількості викладацького і нав-

чально-допоміжного персоналу студентів. 

Упродовж 90-х років Я. Кравчук організував 

три нових спеціальності: менеджмент природо-

охоронної діяльності, менеджмент туризму, екологія 

довкілля. 

Я. Кравчук науковий керівник 11 канди-

датських дисертацій 
За його ініціативою було створено кафедру 

«Раціональне використання природних ресурсів і 

охорони природи» (1988), першу в історії кафедру 

географії України (1990), політичної географії і 

країнознавства (1992) (перейшла в склад факультету 

міжнародних відносин), кафедру географії ґрунтів 

(1993), кафедру конструктивної географії і 

картографії (1999). За час перебування на посаді 

декана Я. Кравчука кількісно і якісно зріс викла-

дацький потенціал факультету. Людяний, толе-

рантний він користується повагою у студентів і 

співробітників географічного факультету та універ-

ситету. 

Заслуги Я. Кравчука у науковій, навчальній, 

громадській та організаційній роботі відзначені 

державою і громадськістю. Він «Відмінник народної 
освіти» (1984), член-кореспондент Української 

екологічної Академії Наук, «Почесний член Україн-

ського географічного товариства» (2004), член НТШ 

(1995), президент громадського благодійного «Еко-

лого-географічного фонду» (Екогеофонд) (з 1995 р.), 

науковий куратор, заступник голови науково-

технічної ради Яворівського національного при-

родного парку (з 1998 р.), «Заслужений професор 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка» (2002), «Заслужений працівник освіти 

України» (2009). 
 

Редколегія часопису ІУГ, колективи географічних 

факультетів Львівського, Київського, 

Тернопільського, Східноєвропейського, Харківського 

й Одеського університетів, Географічна комісія 

НТШ, Українське географічне товариство 

 

 

 

ПРОФЕСОРОВІ СТЕПАНОВІ ПОЗНЯКУ – 75 
 

Цього року виповнюється 75 років докторові 

географічних наук, Заслуженому професорові Львів-

ського національного університету імені Івана 

Франка, завідувачу кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів, академіку Академії наук Вищої 

школи України, віце-президенту Українського 

товариства ґрунтознавців і агрохіміків, голові 

Львівського відділення Українського товариства 
ґрунтознавців і агрохіміків, відомому вченому-

ґрунтознавцю, географу,засновникові Львівської 

наукової ґрунтознавчої школи, дійсному членові 

Наукового товариства ім. Шевченка Степанові 

Павловичу Позняку. 

Степан Позняк народився 2 липня 1943 р. в 

містечку Олесько Буського району Львівської 

області. З 1950 до 1960 року навчався в Олеській 

загальноосвітній середній школі. У 1960–1961 роках 

здобув спеціальність токаря з металу у Львівському 

технічному училищі № 8, після закінчення якого 

деякий час працював робітником на заводі 
мотовелосипедів у м. Львові.  

У 1961 р. вступив до Львівського державного 

університету імені Івана Франка на географічний 

факультет, де навчався за спеціальністю "Географія", 

спеціалізація – "Географ-геоморфолог". Після завер-

шення навчання в університеті з 1966 р. працював 

інженером науково-дослідного сектора (НДС) Львів-

ського університету. Продовжував вивчати сучасні 

геоморфологічні процеси в Карпатах під керів-

ництвом кандидата географічних наук Я. С. Крав-

чука. У 1967 році перейшов на роботу до ґрунто-

знавчої експедиції НДС Львівського університету, 

брав участь у проведенні великомасштабних ґрун-

тових обстежень у Північноказахстанській і Кокче-

тавській областях Казахстану.  
У 1969 році вступив до аспірантури кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського 

державного університету (ОДУ) ім. І. І. Мечникова. 

Наукове керівництво здійснював завідувач кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів, доктор сільсько-

господарських наук, професор І. М. Гоголєв. У 1969 

році брав участь у проведенні великомасштабних 

ґрунтових обстежень у Читинській області Росії. З 

1969 до 1970 року служив у війську в м. Феодосії. 

Після демобілізації був поновлений в аспірантурі і 

розпочав вивчення впливу зрошення на генетичну 

природу чорноземів півдня України.  
По завершенні навчання в аспірантурі 1973 

року отримав скерування на посаду молодшого 

наукового співробітникам Проблемної науково-

дослідної лабораторії географії ґрунтів і охорони 

ґрунтового покриву Чорноземної зони кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. Після 

захисту кандидатської дисертації «Зміни власти-
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востей південних чорноземів Правобережної 

України під впливом зрошення» С.П.Позняк 

отримав у січні 1975 р. науковий ступінь кандидата 

географічних наук, а в червні 1978р. йому було 

присвоєно вчене звання старшого наукового 

співробітника зі спеціальності «Біогеографія і 

географія ґрунтів». Цього ж року Степан Павлович 

перейшов на посаду доцента кафедри ґрунтознавства 

і географії ґрунтів Одеського університету. 

Працюючи на посаді доцента розробив і викладав 
курси "Ґрунтознавство", спецкурси "Фізика ґрунтів", 

"Морфологія і діагностика ґрунтів", "Методика 

ґрунтово-меліоративних досліджень" та інші. Вико-

нував важливі науково-дослідницькі роботи з 

держбюджетної та госпдоговірної тематики, пов’я-

заної з вивченням динаміки сучасних ґрунтотворних 

процесів у чорноземах півдня України, зумовлених 

зрошенням і дренажем.  

 

 
 

У жовтні 1992 р. в Ґрунтовому інституті         
ім. В. В. Докучаєва (Москва) С.П.Позняк успішно 

захистив докторську дисертацію «Зрошувані чорно-

земи південного заходу України». У наступному 

році йому було присвоєно науковий ступінь доктора 

географічних наук. 

Понад 20 років С. П. Позняк займався вив-

ченням динаміки сучасних ґрунтотворних процесів у 

чорноземах теплої і помірної фацій степової зони 

України, зумовлених зрошенням слабомінералізо-

ваними водами, водами опріснених лиманів, а також 

впливом зрошення на склад і властивості темно-

каштанових ґрунтів. 
Теоретичне значення і наукова новизна про-

ведених досліджень полягає в тому, що вони дали 

змогу розробити методичні основи вивчення меха-

нізмів сучасних ґрунтотворних процесів у чорно-

земах, зумовлених зрошенням водами різної міне-

ралізації та якісного складу. 

Комплексне вивчення динаміки сучасних 

ґрунтотворних процесів обезсолення, декарбонати-

зації, підлуження, осолонцювання, обезструктурю-

вання, ущільнення, оглеєння, іллімеризації, деза-

грегації, внутріґрунтового вивітрювання, гідрослю-

дизації засвідчило, що процеси обезсолення, 

декарбонатизації і зменшення частки вбирного 

кальцію у складі вбирних основ відіграли істотну 

роль у тотальній деградації речовинного складу 

чорноземів, зумовлюючи іригаційне осолонцювання 

ґрунтів, причому головну роль тут відігравали не 

властивості чорноземів, а особливості складу 

поливних вод. 

Учений відзначив і більш радикальні зміни 
ґрунту під впливом зрошення: дезагрегація ґрунтової 

маси, обезструктурювання верхньої частини ґрун-

тового профілю, який має брилувату структуру, 

зростання процесу оглинювання, збільшення 

кількості активного мулу і, найважливіше, транс-

формацію мінералогічного складу – руйнування її 

смектитового компоненту, накопичення гідрослюди 

і часткове руйнування первинних мінералів. 

У вересні 1993 року доктора наук Степана 

Позняка обрано завідувачем кафедри географії 

ґрунтів Львівського державного університету імені 
Івана Франка. У жовтні 1994 році присвоєно вчене 

звання професора кафедри географії ґрунтів 

Львівського університету. 

Наукова діяльність вченого у Львівському 

університеті спрямована на вивчення ґрунтово-

екологічних проблем Західного регіону України, 

вирішенні актуальних теоретичних і прикладних 

питань ґрунтознавства, географії ґрунтів, екології 

землекористування, використання, відтворення та 

охорони ґрунтів. Вчений розробив основи 

раціонального використання ґрунтів, організації та 

функціонування природоохоронної інфраструктури 
Українських Карпат, дослідив вплив природних і 

антропогенних чинників на інтенсифікацію 

деградаційних процесів у ґрунтах.  

Дослідженнями професора Степана Позняка 

та його учнів зроблено вагомий внесок у розвиток 

генетичного ґрунтознавства, географії, меліорації, 

екології та класифікації ґрунтів, зокрема: 

- з’ясовані закономірності географічного 

розподілу та просторово-часові зміни головних еле-

ментів клімату ґрунтів західних областей України; 

- з’ясовано внутрішньофаціальну диферен-
ціацію чорноземоутворення і властивостей чорно-

земів; 

- розроблено та обґрунтовано діагностичні 

критерії елементарних ґрунтотворних процесів у 

Передкарпатті; 

- встановлено параметри змін властивостей 

чорноземів помірної та холодної фацій; 

- проведено оцінку сучасного стану меліо-

рованих ґрунтів Малого Полісся; 

- досліджено антропогенну трансформацію 

ґрунтів Сокальського пасма; 

- досліджено характер та зроблено оцінку 
інтенсивності та спрямованості ґрунтотворних 

процесів у рендзинах Малого Полісся; 

- розроблено нові методологічні підходи до 

оцінки кислотно-основної буферності буроземів 
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Чорногірського масиву Українських Карпат; 

- досліджено особливості гумусового стану 

опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя; 

- досліджено фторний режим ґрунтів півден-

ного заходу України; 

- з’ясовано структуру ґрунтового покриву 

Гологоро-Кременецького горбогір’я та Волинської 

височини; 

- досліджено причини виникнення та роз-

витку процесів фізичної деградації ґрунтів Перед-
карпаття; 

- ґрунтовно вивчено буроземи пралісів 

Українських Карпат; 

- проведено комплексне дослідження алю-

віальних ґрунтів заплави р. Західний Буг; 

- досліджено трансформацію природних влас-

тивостей дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу Західного Полісся; 

- вивчено і систематизовано наукову спад-

щину ґрунтознавців західних областей України; 

- досліджено ієрархічні рівні структурної 
організації ґрунту та їхні функціональні особливості 

в межах Пасмового Побужжя; 

- з’ясовано характерні процеси та ознаки 

антропогенної трансформації рендзин Подільських 

Товтр. 

У Львові сформувалася наукова ґрунтознавча 

школа, пов’язана з науковою діяльністю професора 

С. П. Позняка і очолюваного ним колективу кафедри.  

Професор Степан Позняк здійснює керів-

ництво науковою роботою аспірантів і є науковим 

консультантом докторантів. Під його керівництвом 

захищено 7 докторських та 2 кандидатських дисер-
тації. 

С. П. Позняк опублікував 346 наукових праць 

у вітчизняних і зарубіжних виданнях, у тому числі 

18 монографії (з них 13 у співавторстві із започат-

кованої ним серії «Ґрунти України»), перший 

україномовний підручник "Ґрунтознавство і гео-

графія ґрунтів" у двох частинах, 4 навчальні 

посібники: «Картографування ґрунтового покриву» 

(у співавторстві), «Чинники ґрунтотворення» (у 

співавторстві), «Землі сільськогосподарського приз-

начення: права громадян України» (у співавторстві), 
«Актуальні проблеми ґрунтознавства і географі 

ґрунтів».  

Професор С. П. Позняк є членом редакційних 

колегій багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових 

видань. 

Під керівництвом професора Степана Позняка 

створено цифрову карту ґрунтів України, проведено 

ґрунтово-географічне районування України. На зако-

нодавчо-нормативній основі по-новому була постав-

лена проблема охорони ґрунтів, що відображено в 

проекті Закону України «Про ґрунти та їх 

родючість», у розробці якого взяв участь професор 

С. Позняк. 

Важливим етапом у науково-дослідній роботі 

є участь у міжнародних дослідницьких проектах, що 

виконувались на замовлення Глобального еколо-

гічного фонду та Міжнародного банку реконструкції 

та розвитку Світового Банку (МБРР/СБ), зокрема 

«Збереження біорізноманіття Східних Карпат», 
«Збереження біорізноманіття дельти Дунаю», в 

українсько-німецькому науковому проекті під 

егідою ЮНЕСКО «Трансформаційні процеси в 

регіоні Дністра». 

За ініціативи професора Степана Позняка на 

географічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка 

створена сертифікована лабораторія „Фізико-хіміч-

них аналізів ґрунтів”. 

Науково-дослідну роботу професор Позняк С. П. 

поєднує з навчальною і викладацькою. Він розробив 

і викладає основні курси „Географія ґрунтів з осно-
вами ґрунтознавства”, „Ґрунтознавство”, «Актуальні 

проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів», 

спецкурси «Антропогенні ґрунти», «Екологічне 

ґрунтознавство». 

Професор С. П. Позняк брав участь у роботі 

Міжнародних конгресів ґрунтознавців, з’їздів 

Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, 

міжнародних і вітчизняних наукових конференціях.  

У 1995 році Степана Позняка обрано дійсним 

членом (академіком) Української Екологічної ака-

демії наук, у 1996 році – академіком відділення наук 

про Землю АН вищої школи України. У 1998 році 
нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, 

2010 року став лауреатом нагороди Ярослава 

Мудрого АН Вищої школи України, нагороджений 

золотою відзнакою Польського товариства ґрунто-

знавців. Є почесним членом Товариств ґрунто-

знавців Молдови і Польщі, почесним членом Україн-

ського географічного товариства, нагороджений 

почесною грамотою Львівської обласної державної 

адміністрації (2017 р.). 

Свій ювілей Степан Позняк зустрічає спов-

нений творчих сил і задумів, з активною позицією 
щодо напрямків розвитку ґрунтово-географічної 

науки та освіти. Щиро вітаємо шановного Ювіляра 

та зичимо нових звершень, доброго здоров’я та 

плідного творчого довголіття. 

 

Колектив кафедри ґрунтознавства 

 і географії ґрунтів 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

 
 

146 



2017                                          Історія української географії                                       Випуск 36 

 

 169 

 

 

 

 

Втрати 

 

 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ ЗАСТАВЕЦЬКОЇ 
 

Її малою Батьківщиною було село Купчинці 

Козівського району Тернопільської області, де наро-
дилась майбутня вчена 27.04.1953 р. у хліборобській 

сім'ї. Закінчила у 1970 р. Купчинецьку середню школу 

з золотою медаллю. Любов до географії О.Заста-

вецька винесла ще зі шкільної лави. Брала участь в 

олімпіадах з географії обласного та республіканського 

рівня. Навчання продовжила у Львівському держав-

ному університеті ім. І. Франка, який закінчила у 

1975 р. з відзнакою.  

 

 
 
Спочатку О.Заставецька працювала вчителем 

географії (1975–1977 рр.) у Купчинецькій середній 

школі, а з 1977 р. до 1982 р. навчалась в аспірантурі у 

Київському педагогічному інституті. У 1982 р. захис-

тила кандидатську дисертацію на тему «Географічні 

основи комплексного економічного і соціального 

розвитку території», за спеціальністю 11.00.02 – 

економічна та соціальна географія (науковий керівник 

– акад. М.М, Паламарчук); у 1998 р. відбувся захист 

докторської дисертації «Науково-методичні основи 

дослідження обласного соціально-економічного комп-

лексу» (науковий консультант проф. О.І.Шаблій).  

З 1982 р. працювала у Тернопільському дер-

жавному педагогічному інституті (тепер націо-
нальному університеті) спочатку асистентом, стар-

шим викладачем, а пізніше – доцентом і професором.  

З 2000 р. і до останніх днів життя Ольга 

Заставецька була завідувачем кафедри географії 

України і туризму, організованої разом з її чоловіком 

Богданом Заставецьким.  

О.Заставецька редагувала Всеукраїнський 

періодичний часопис «Історія української географії», 

була членом редколегії наукового збірника «Наукові 

записки ТНПУ: Географія», «Регіональні аспекти 

розміщення продуктивних сил України»,  «Терно-
пільського енциклопедичного словника», видання 

«Історія міст і сіл Тернопільської області», атласів із 

серії «Моя мала Батьківщина – Тернопільська 

область», «Моя мала Батьківщина – Хмельницька 

область» та ін. Водночас вона – дійсний член 

Наукового товариства імені Шевченка (з 2003 року), 

член Вченої ради Українського географічного това-

риства, академік Академії соціального управління. 

Була членом спеціалізованих вчених рад з захисту 

дисертацій у Львівському національному університеті 

ім. І.Франка та у Чернівецькому національному 

університеті ім. Ю.Федьковича за спеціальністю 
11.00.02 – економічна та соціальна географія.  

Під керівництвом О. Заставецької виконано 15 

дисертаційних робіт. Вона рецензензувала багато 

монографій і навчальних посібників, опонувала 

дисертації.  

Ольга Володимирівна вивчала проблеми гео-

графії, комплексного економічного та соціального 

розвитку Західного регіону України, питання 

географічного краєзнавства і методики викладання 

географії. 

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 
монографій «Тернопільська область: Географічні 

основи комплексного економічного і соціального 

розвитку» (1997), «Соціальна спрямованість промис-

лового розвитку регіону (суспільно-географічне дос-

лідження)» (2011, у співавт.), «Географія Тернопіль-

ської області» (2017; колективна монографія) та ін. 
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Відома Ольга Володиміривна як автор навчаль-

них посібників та підручників для середньої загально-
освітньої школи, які здобули популярність серед 

педагогів та школярів і витримали багаторазові 

перевидання: підручник для 8 класу «Фізична 

географія України», для 9 класу «Економічна і 

соціальна географія України», «Твій рідний край. 

Тернопільщина» (2001–2017 рр.; співавт.), «Географія 

Тернопільської області» (1994, 1996, 1998, 2000, 2003; 

співавт.), «Довідник школяра» (2000). О.Заставецька 

разом із І.Дітчуком розробила та опублікувала 

календарно-тематичне планування з географії та 

основ економіки для 6–11 класів, збірники задач з 
географії для учнів 8–9 класів, які були доповнені 

численними ілюстраціями і розв'язками, збірники 

тестових завдань для 6–10 класів.  

О.Заставецька ініціювала введення курсу 

«Рідний край» у шкільну програму з географії і одна з 

перших авторів, яка створила підручник для цього 

предмету. Серед навчальних курсів, які викладала 

О.Заставецька: «Економічна і соціальна географія 

України», «Теорія і методологія географічної науки», 

«Математичні методи в гео-графії» та спецкурси 

«Історія вітчизняних геогра-фічних досліджень», 

«Географічні основи регіо-нальної економічної 
політики» та ін. 

Ольга Заставецька залишиться в пам’яті 

численних учнів та студентів як талановитий педагог, 

що зуміла запалити іскру любові до географічної 

науки в багатьох підопічних. Під її керівництвом було 
написана велика кількість дипломних і магістреських 

робіт, студентських наукових робіт та робіт учнів 

МАН, котрі не раз здобували перемогу на 

всеукраїнському рівні.  

Вчена була невтомним організатором науки в 

регіоні, організовувала і проводила міжнародні, 

всеукраїнські та регіональні конференції, присвячені 

історії географії, сучасним проблемам географічної 

науки, краєзнавства і туризму, визначним постатям 

географічної науки (С.Рудницькому, В.Кубійовичу, 

О.Степанів та ін.).  
Її неодноразово нагороджували почесними 

грамотами за вагомий внесок у розвиток науки: 

Тернопільська обласна державна адміністрація, 

Обласна рада, Міська рада, Тернопільський обласний 

інформаційно-туристичний краєзнавчий центр, 

Наукове товариство ім. Шевченка та Українське 

географічне товариство, Міністерство освіти і науки 

України.  

До останніх днів життя це була сповнена 

енергії, планів та творчих задумів особистість. 

  

 
Географічна комісія НТШ 

Географічні факультети Тернопільського, 

Київського, Львівського національних університетів

 

 

 

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ ПРОФЕСОР СТЕПАН ІЩУК 
 

 

16 листопада 2017 року відійшов у вічність 

Степан Іванович Іщук – відомий український еко-

номіко-географ, доктор географічних наук, професор, 

«Відмінник народної освіти», Заслужений діяч науки і 

техніки України, академік Академії наук вищої 

школи.  

Народився Степан Іванович 13 грудня 1937 

року на Поділлі, в селі Івча Літинського району 
Вінницької області. Вищу географічну освіту здобув у 

Львівському державному університеті імені Івана 

Франка (1954–1959). Тут і розпочав свою трудову 

діяльність: спочатку на посаді старшого лаборанта, 

завідувача кабінету, а згодом і асистента кафедри 

політичної економії. За результатами навчання в 

аспірантурі Сектора географії Інституту геологічних 

наук АН УРСР (1965 – 1968) С. І. Іщук захистив у 

1968 році кандидатську дисертацію "Територіальна 

спеціалізація і виробничі зв'язки промисловості" за 

спеціальністю "Економічна географія СРСР" 

(науковий керівник – член-кор. АН України, д-р 
геогр. наук М. М. Паламарчук). 

У 1968–1970 роках Степан Іванович працював 

на посаді молодшого наукового співробітника відділу 

теорії економіки районів і економічної географії 

Сектору географії Ради з вивчення продуктивних сил 

АН УРСР. З 1970 року уся подальша трудова 

діяльність С. І. Іщука пов’язана з географічним 

факультетом Київського університету імені Тараса 

Шевченка, де він до 1978 року працював на посаді 

старшого викладача; у 1978 – 1997 р.р. – на посаді 

доцента, а з 1997 року – на посаді професора. У 1996 

році С. І. Іщук захистив докторську дисертацію на 
тему «Виробничі комплекси: територіальна і 

комплексно-пропорційна організація» за спеціаль-

ністю 11.00.02 "Економічна та соціальна географія".  

Степан Іванович Іщук є автором і співавтором 

близько 250 наукових праць, у тому числі шести 

монографій («Географія промислових комплексів», 

К., 1993; «Територіально-виробничі комплекси і 

економічне районування», К., 1996; «Розміщення 

продуктивних сил і територіальна організація 

виробництва», К., 2002; «Промислові комплекси 

України: наукові основи територіальної організації», 

К., 2003; «Київська господарська агломерація: досвід 
регіонального менеджменту», К., 2005 (у співав-

торстві); «Розміщення продуктивних сил і регіональна 

економіка», К., 2006).  
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Наукова діяльність Степана Івановича, яка 

одержала високу оцінку громадськості присвоєнням у 

2009 році почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки», була пов’язана насамперед з обґрун-

туванням оптимальних моделей організації про-
мисловості України, формуванням засад комплексно-

пропорційного розвитку економіки районів та 

визначення напрямків регіональної економічної 

політики. В умовах командно-адміністративної 

системи та перехідного періоду реалізувати ідеї 

регіонально-збалансованої економіки було важко. 

Водночас в умовах сучасної нової індустріальної 

революції актуальність таких підходів знову стає 
важливою з урахуванням модерних пріоритетів.  

Вагомими є і результати навчально-педа-

гогічної діяльності Степана Івановича. Він розробив і 

виклав низку навчальних дисциплін: «Географія 

промислових комплексів»; «Географічна комплексо-

логія», «Географія промислових комплексів України». 

Був автором та співавтором низки підручників й 

навчальних посібників, які одержали загально-

українське визнання.  

Степан Іванович Іщук проводив й важливу 

науково-організаційну роботу. Тривалий час він 
виконував обов’язки відповідального редактора 

наукового збірника «Економічна та соціальна 

географія», був членом експертної ради ВАК України 

з географічних наук, секретарем спеціалізованої 

вченої ради із захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора та кандидата географічних 

наук у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. 

Географічна громадськість завжди пам’ятатиме 

Степана Івановича Іщука як щиру, доброзичливу 

людину, великого патріота України, закоханого в 

українську пісню, доброго порадника і друга. 
 

Редколегія часопису «Історія  

Української географії» 

Колективи географічних факультетів 

Київського, Львівського та Харківського 

національних університетів 

 

 

 

 

НЕЗАМІННА ВТРАТА: НЕ СТАЛО ІГОРЯ ДІТЧУКА 

 
14 серпня 2017 року відійшов у вічність 

талановитий географ, патріот, громадянин  Ігор 

Льович Дітчук. 
Ігор Львович  народився 19 грудня 1959 року в 

селищі Красне Буського району Львівської області. З 

1966 по 1976 рр. навчався в Красненській СШ № 1. 

Після закінчення школи вступив до Львівського 

державного університету імені Івана Франка на 

географічний факультет, який закінчив у 1981 році за 

спеціальністю «географія». Працював інженером-

картографом у лабораторії математико-картографіч-

ного моделювання соціо-екосистем при Інституті 

прикладних проблем механіки і математики АН 

України в м. Львів (1981 – 1983 рр.). Був відпо-
відальним виконавцем соціальноекономічної карти 

для атласу природних умов, охорони природи і 

раціонального природокористування Львівської 

області. У 1983 році вступив до аспірантури з 

відривом від виробництва при Відділенні географії 

Інституту геофізики імені С.І. Субботіна АН УРСР в 

м. Київ, яку закінчив у 1986 році. Працював над 

темою «Особливості і проблеми розселення населення 

в Українських Карпатах». За активну участь в 

підготовці й проведенні VIII з’їзду Географічного 

товариства УРСР був нагороджений Грамотою 

Президії Географічного товариства Української РСР. 

В листопаді 1986 року приїхав до Тернополя й почав 

працювати викладачем кафедри економічної і 
соціальної географії Тернопільського державного 

педагогічного інституту імені Ярослава Галана (нині – 

Тернопільський національний педагогічний універ-

ситет імені Володимира Гнатюка).  

У 1990 – 1996 рр. обирався заступником декана 

географічного факультету, з 2002 по 2015 рр. пра-

цював беззмінним головою Тернопільського відділу 

Українського географічного товариства. Брав активну 

у часть у створенні й далі виконував обов’язки члена 

редколегії – відповідального секретаря Всеукраїн-

ського науково-теоретичного часопису «Історія 
української географії» (м. Тернопіль), як член 

оргкомітету взяв активну участь у підготовці й 

проведенні ХІ з’їзду Українського географічного 

товариства.  
Спільно з Тернопільським краєзнавчим музеєм 

Ігор Львович щорічно проводив урочисту академію – 
нагородження символічною роботою за столом 
академіка С. Рудницького кращих студентів-географів 
факультету. Відповідав за організацію екскурсійно-
туристичної програми в українсько-канадській літній 
мовній школі, що діє при ТНПУ для студентів 
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Саскачеванського університету й університету Ватер-
лоо (Канада). 

 

 
 
 
 Ігор Львович відзначався активною грома-

дянською позицією, в 1990 – 1994 рр. обирався 
депутатом Тернопільської міської Ради. 

 Наукові інтереси його торкались питань 
розселення в гірських районах Українських Карпат, 
історичної географії України, суспільно-географічної 
глобалістики і країнознавства, проблем навчальної 
географії. На початку 90-их років ним була підго-
товлена серія карт для шкільних краєзнавчих атласів 
низки областей Західної України. 

 Ігор Львович був автором і співавтором біля 
100 друкованих робіт, у т.ч. навчальних підручників і 
посібників для середньої школи з грифом МОН 
України («Географія України», навч. посібник для 8 
класу (2002, 2003 рр.); «Географія України», навч. 
посібник для 9 класу (2002, 2003 рр.); «Географія 
України. Економічна і соціальна географія», навч. 
посібник для 9 класу (2006, 2008); «Фізична географія 
України», підручник для 8 класу (2008, 2011); 
«Географія», навч. посібник для 8 класу (2016 р.), 
підручники для 8 класу («Україна у світі: природа, 

населення», 2016) і 9 класу («Україна і світове 
господарство», 2017) з грифом МОН; та інші; опублі-
кував низку розвідок про фундатора української 
географії С. Рудницького, був одним з активних 
організаторів конференцій, присвячених вченому, 
відкриття меморіальної дошки в Тернополі на 
будинку, де мешкав учений; співавтор монографії 
«Географія Тернопільської області», для якої 
розробив дуже ґрунтовний і піонерний у всіх 
відношеннях розділ «Формування території, геогра-
фічне положення та адміністративно-територіальний 
поділ області».  

 На географічному факультеті розробив і 
викладав навчальні курси «Регіональна економічна і 
соціальна географія» (4 курс), «Географія світового 
господарства» (3 курс), «Міжнародні економічні 
відносини» (3 курс на спеціальності «туризм»), 
«Історична географія» (4 курс), «Політична гео-
графія» (магістратура).  

Ігор Львович багато років очолював проф-
спілкове бюро географічного факультету, у 2015 році 
був нагороджений грамотою Президії Ради 
Тернопільської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України. Навіть такий 
короткий виклад основних віх життєвого шляху Ігора 
Львовича вказує на те, що був він дуже 
різноплановою людиною – географом, картографом, 
громадським діячем, адміністратором і всюди його 
вирізняв надзвичайно відповідальний підхід до 
справи, якою займався, високий професіоналізм і 
принциповість. Остання риса часто дуже чітко 
проявлялась, особливо в питаннях з вагомим 
громадянським резонансом чи державницьким 
спрямуванням.  

 Ігор Львович був доброзичливою й това-
риською людиною, любив життя у всіх його проявах 
й не втрачав доброго гумору в найрізноманітніших 
життєвих ситуаціях. На світлинах в колі колег чи 
студентів він завжди усміхнений, з теплим поглядом 
своїх щирих очей. Пам’ятаймо його таким. 

 
Географічна комісія НТШ 

Географічні факультети Тернопільського, 
Львівського національних університетів

 
 

 

ПЕРЕСТАЛО БИТИСЯ СЕРЦЕ 

ЛЬВІВСЬКОГО КРАЄЗНАВЦЯ ІГОРА МЕЛЬНИКА 
 

Передчасна смерть забрала відомого крає-
знавця – Ігоря Володимировича Мельника(8.07.1952 – 
2.12.2017): активного члена Географічної комісії 
НТШ, видавця, журналіста і загалом добру людину.  

Ще недавно до його 60-літнього ювілею я 
написав невеликий есей про цього славного гума-
нітарія (2015), залюбленого у рідний Львів. Хай 
фрагменти цього нарису ляжуть замість квітів на його 
свіжу могилу. 

“Він корінний – з діда-прадіда львів’янин”. 
Тому знає, розуміє і трактує свою домівку – місто 

Львів як господар. Для нього Львів не просто знаний, 
вивчений, “вбраний» у системи термінів, понять і 
категорій”. Львів для Ігоря – це рідне місто і від цього 
багато залежить. 

Згадаймо, що на 85–95% містян старшого 
покоління – це люди, які народилися і почали свій 
життєвий шлях у селі. Тому наші міста (і навіть 
найбільше з них – Львів) дуже “сільські”. У суботньо-
недільні дні вони ніби вимирають. Не лише студенти, 
але й середнє і старше покоління масово “покидають” 
місто. Одні їдуть у село за продовольством. Інші – до 
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родичів, що доживають свій вік, чи до двоюрідних 
(троюрідних) братів-сестер.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У такі дні Ігор Володимирович розкошує: він 

сідає за робочий стіл або йде у бібліотеку чи архів. 
Документи – літературні джерела, думки і спогади 
колишніх жителів Львова чи мандрівників, судові 
справи про спадщину, урядові і муніципальні ухвали 
та укази, мистецькі твори і світлини... І все це різне і 
розкидане багатство треба звести у стрункі, вдумливі 
описи вулиць, кварталів, дільниць Львова за єдиною 
системою, цікаво і доступно. Не кожному таке 
вдається. Ігорю Мельнику – це під силу. Бо він 
львовознавець, представник поки що рідкісного 
міждисциплінарного наукового напрямку історико-
географічного краєзнавства. 

Нагадаю, що наукові засади краєзнавства 
заклав Іван Франко у його великій статті “Галицьке 
краєзнавство” у 1896 році. Він писав, що краєзнавство 
“...дає змогу докладно ознайомитися зі своїм краєм і 
усією Батьківщиною, з її географічним положенням, 
ґрунтом, кліматом, шляхами, містами, людьми, 
суспільним устроєм, історією, пам’ятками і т. ін. 
Перша прикмета раціональної освіти – знати своє 
найближче оточення, знати минуле і сучасне свого 
народу і відчувати себе живим і свідомим членом 
живого, свідомого і об’єднаного організму”. Багато 
сторін і ще більше знань має краєзнавча сфера науки. 
Вона аналітична і синтетична, сумативна та 
інтегральна. Вона водночас конкретно-історична і 
конкретно-географічна. 

До І. Франка і після нього ряд авторів робили 
спроби створити краєзнавчі нариси міста Львова. 
Були це розвідки польських та українських вчених, їх 
статті і монографії.  

В останні двадцять років появилось багато 
монографій, брошур і путівників, розрахованих 
переважно на туристів. Отакі собі бедекери –
нагромадження описів фактів, подій, легенд і 
...небилиць. 

Цьому потоку дилетантства і несмаку у сфері 
львовознавства різко протистоять творчі здобутки 
Ігоря Мельника. Їх можна охарактеризувати такими 

двома рисами. 
По-перше, вони конкретно-географічні. Автор 

народився і жив у Середмісті, тобто у тій частині 
міста, де споконвіку формувалося ядро, центр міста і 
від якого радіально відходили зовнішні торгово-
економічні шляхи, а вже вздовж них розвивалися 
передмістя. Отож, його просторове мислення 
містоцентричне. Тому у “фрагментації” Львова 
І. Мельник розглядає його з центро-радіальних 
позицій. Звідси такий поділ міста на частини: 
Середмістя і Передмістя -– Краківське, Галицьке, 
Новий Світ, Личаківське тощо. Кожному з цих 
територіальних фрагментів автор присвячує одну 
книгу. Вже вийшли сім таких монографій.  

Разом вони утворюють географо-просторову 
енциклопедію Львова і околиць. Звернемо увагу на 
географічний вимір Львова – кам’яниці – вулиці – 
дільниці. Усе починається з “наногеографії” – 
окремих кам’яниць у широкому розумінні слова. Ці 
кам’яниці – це будинки – житлові, адміністративні, 
культурно-освітні заклади, храми тощо. А далі їх 
можна об’єднати вулицями (ці останні – це не лише 
бруковані чи асфальтовані комунікативні лінії, але 
першою чергою, організуючі осі міського простору). І 
нарешті – дільниці (фрагменти) міста – єдності не 
тільки географічні, але й, якщо хочете, ментальні. 
Корінного жителя Личаківського передмістя не 
сплутаєш з мешканцем Підзамча. 

По-друге, львовознавчі студії І. Мельника 
конкретно-історичні. Львів і його просторові 
локалітети виростають у їх часовій послідовності: 
спочатку було Знесіння, потім Жовківське передмістя, 
Підзамче, Високий Замок, Середмістя, Краківське і 
Галицьке та Личаківське передмістя, Новий Світ. 
Такий “великий історичний круг” з рухом проти 
годинникової стрілки. І тільки пасмо Кайзервальду 
(Шевченківського гаю), тобто великий бар’єр рельєфу 
не дало і досі не дає з’єднатися Личакову з 
Кривчицями (правда, сяк-так це з’єднання через 
залізничну вітку і вул. Глинянський тракт якось 
відбулося). 

Описи львівських “вулиць і кам’яниць” у 
п. Мельника настільки візуально привабливі, що не 
один читач раптово впіймає себе на думці: а чи не 
перебуває він реально в описаній обстановці. 
Письменник Роман Іваничук на одній з презентацій 
книг І. Мельника навіть відзначив: «Я можу сміливо 
водити своїх героїв вулицями, кварталами і навіть 
кам’яницями міста. І разом з ними сам бути 
віртуальним мандрівником. Настільки очевидне і 
конкретне зображене, що виходить з-під пера Ігоря 
Мельника». Додамо, що ця очевидність «вбрана» в 
наукові дефініції: якщо йдеться про архітектуру і 
стиль, то п. Мельник чітко розмежовує ренесанс і 
бароко чи рококо, класицизм, сецесію чи 
конструктивізм і т. д. Книги розраховані на осві-
ченого читача, інтелектуала. 

До наукового краєзнавства І. Мельник 
прийшов від картознавства Львова. Він, можливо, є 
найбільшим знавцем картографічної спадщини 
стосовно Львова і околиць. Додамо, що окремий 
випуск газети “Галицька брама” (2010 р.) Ігор 
Мельник присвятив історії картографування міста. 
Наведу ще один приклад. Коли виникла потреба 
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картографувати гідромережу нашого міста, жоден 
географ чи картограф не взявся за цю досить нелегку 
справу – вишукувати траси колишніх річок та потоків, 
захованих тепер під вулицями Львова. І на диво, Ігор 
Мельник – як справжній львовознавець, подолав і цей 
пласт географії нашого міста.  

Здається, нема такої сфери у складному об’єкті 
наукових пошуків під ємкою назвою “Львово-
знавство”, у якій не був би компетентний Ігор 
Мельник. Він і справді встиг ще видати солідну книгу 
про Чернівці (Сzernowitz. Історичні вулиці, будинки та 
видатні особистості: історичні есеї. – 2015. – 416 c.) 

Відзначаємо, що Ігор Мельник був членом 
Географічної комісії НТШ: брав активну участь у її 
роботі. Зокрема, виступав з доповідями. Запам’я-
талась його розвідка про прізвища львів’ян, де він 

проаналізував їх розмаїття за ціле ХХ століття і 
знайшов певні, тільки для Львова специфічні риси та 
особливості. І ще: п. Ігор любив своє місто не лише як 
його питомий громадянин, але й науковець, що поза 
життєвою (і навіть побутовою!) конкретикою 
опановував містом як своєрідним поселенським 
феноменом, де історія і географія органічно зрослися 
у людському розвитку і періодизації та геопросто-
ровій вписаності у природному довкіллі. Місто 
оригінальне, не подібне до жодного міста Галичини і 
водночас типове європейське урбаністичне поселення, 
жорстокі віки якого ловили, але не впіймали. На жаль, 
раптова смерть таки впіймала самого Ігора Мельника. 

 
Олег Шаблій 

 

 

 

 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА СВІЖУ МОГИЛУ  

ЯРОСЛАВА ПОЛЬОВОГО 
   

Після важкої хвороби 31 жовтня 2017 р. помер 
звичайний член НТШ, краєзнавець, етнограф, пись-
менник Ярослав Польовий. 

Ярослав Іванович Польовий народився 23 
серпня 1944 року в селі Підмихайлівці Рогатинського 
району на Івано-Франкіщині. У дворічному віці втра-
тив батька. Сирітське і зневажене московсько-боль-
шевицькою владою молоде життя загартувало його дух.  

 

 
 
Не впадав у відчай, щоб не засмучувати хвору і 

прибиту горем матір. Навчився цінувати крихти добра 
і милосердя, які отримував від добрих людей. Бога 
пізнавав від матері і монахинь Підмихайлівського 
монастиря (знищених апологетами “істинного” право-
слав’я у 1945 році), які знайшли притулок у вбогій 
вдовиній хаті. У 1961 році успішно закінчив Бука-
чівську середню школу. Працював завідувачем клубу 
у рідному селі. З 1962 року навчався у Львівському 
професійно-технічному училищі, згодом − у Львів-

ському політехнічному інституті (закінчив у 
1969 році). Працював інженером-випробувачем, про-
відним конструктором. З метою отримання квартири 
довгий час “присвятив” себе будівництву нафто-
проводу “Дружба”. 

Майже 20 останніх років життя Ярослав 
Польовий досліджував історію рідного краю, його 
культури, імен неоправданно забутих, заборонених чи 
підступно вирваних із народної пам’яті, які при-
служилися народові. Був членом проводу Львівського 
земляцтва Братів-Рогатинців, одним з ініціаторів та 
організатором всіх шести наукових конференцій 
“Рогатинська земля: історія та сучасність”. Брав 
активну участь в усіх експедиційних дослідженнях 
старожитностей отчого краю. Його творчим доробком 
є книги: “Рідне село Підмихайлівці” (1999), ”Свя-
щеники Рогатинщини” (2008), ”Світозар над моги-
лами” (2010), ”Духовенство Рогатинщини” (2013), 
”Сповідь монаха” (2016), ”Погайдуки” (2017), ”Сестра 
Таїсія” (2017 р.). 

Я. Польовий був членом редакційної колегії, 
шукачем і дослідником матеріалів унікального 
видання “Старожитності Рогатинщини” (2015 р.), 
відповідальним редактором видання матеріалів 
шостої конференції “Рогатинська земля: історія і 
сучасність” (2017 р.), присвяченої 110-річниці від 
народження генерала-хорунжого УПА Романа 
Шухевича. Ярослав Польовий – член і активний 
учасник наукового товариства ім. Шевченка. 
Географічна комісія НТШ завжди прислухалася до 
слушних думок, зауважень і побажань щодо її роботи. 

У розквіті сил і незавершених творчих задумів 
31 жовтня 2017 року покликаний Всевишнім до життя 
вічного. 

 
З болем утрати і світлою пам’яттю – 

побратими-львів’яни, друзі й однодумці, члени 
Географічної комісії НТШ ім. Шевченка 
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ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЧАСОПИСУ 
 

 Тексти матеріалів до часопису подаються українською мовою та англійською мовами. 

 Обсяг рукопису статті: не менше 6 сторінок (макс. – 15 с.) – при шрифті 10 та інтервалі 1,5. 

 Обсяг відгуку (рецензії на книги, картографічні та інші матеріали) – до 5 сторінок, повідомлення – до 2 

повних сторінок, відомостей про ювілярів – до 3 повних сторінок (при шрифті 10 та інтервалі 1,5). 

 Електронний варіант тексту у форматі редактора Microsoft Word (doc) надсилається електронною 
поштою або записаним на CD-R. Параметри сторінки і шрифту для електронного варіанту: формат А4 

(210 х 297 мм), всі поля – по 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1,5. 

 1 друкований паперовий примірник тексту, підписаний автором та завірений за місцем роботи чи 

навчання, надсилається поштою. Параметри сторінки і шрифту для друкованого варіанту: формат А4 

(210 х 297 мм), всі поля – по 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.  

 Картографічні, схематичні, фотографічні матеріали записати в окремі файли, їх відбитки подати в 

статтях  у паперовому варіанті. Ці матеріали друкуються у чорно-білому варіанті, а за бажанням автора – 

в кольорі. 

 Оформлення статей повинно відповідати вимогам ВАК/ДАК (дана умова стосується насамперед 

аспірантів, магістрантів, пошукувачів та інших зацікавлених авторів). 

 Перед початком тексту статті необхідно подати такі позиції (кожну в окремому абзаці шрифтом 10):  
– УДК (великими буквами, жирним шрифтом);  

– ім’я та прізвище автора (курсивом, жирним шрифтом); 

– назву статті (великими буквами, жирним шрифтом); 

– анотацію статті українською мовою з 3-4 речень, але не менше, ніж 50 слів тексту (курсивом); 

– 5 ключових слів (курсивом); 

– ім’я та прізвище автора і назва статті англійською мовою (прямим жирним шрифтом); 

– розширену анотацію (обсягом 220-250 слів тексту) та ті самі ключові слова англійською мовою (така 

анотація має бути коротким викладом основних положень статті); 

– ту саму розширену анотацію українською мовою (її текст розмістити на окремій сторінці, яку не 

враховують у загальний обсяг статті).  

 Список джерел подати в кінці статті в алфавітному порядку під рубрикою “Література” або “Література і 

джерела”, вони повинні бути ретельно вивірені. Посилання в тексті на джерела подаються у квадратних 
дужках із зазначенням їх порядкового номера, а в окремих випадках і сторінок. 

 Особливу увагу авторам необхідно звернути на точність дат, правильність прізвищ, імен, ініціалів, назв 

наукових праць, організацій, установ українською мовою, зокрема при перекладі їх з російської та інших 

мов, на достовірність фактів, висновків, узагальнень. 

 Автори надсилають одну зовнішню рецензію на рукопис статті, підписану фахівцем за напрямом 

дослідження (підпис має бути завірений за місцем роботи рецензента). Аспіранти, магістранти і 

пошукувачі надсилають лист-рекомендацію керівника роботи про доцільність опублікування матеріалів 

або ж така рекомендація керівника висловлюється в кінці друкованого примірника. 

 Оскільки в кінці часопису даються відомості про авторів публікацій, то кожному з них необхідно 

вказати: повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь та наукове звання, місце праці, посаду, 

доручення з організації науки чи навчального процесу, при бажанні – громадські наукові доручення, 
державні звання та нагороди. Для спілкування і контактів з автором потрібно надіслати: поштову адресу, 

контактні телефони, e-mail. 

 Автор отримує один примірник часопису. 

 

 

Статті та інші матеріали до часопису просимо надсилати за такою адресою: 

Тарасу Заставецькому, члену  редколегії часопису “Історія української географії”, 

кафедра географії України і туризму, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

вул. М. Кривоноса, 2, 

46027      м. Тернопіль 
Тел. (0352) 43-61-54,   0974369266 

e-mail: zast@ukr.net  

 

Примітка. Електронна версія часопису міститься на сторінці “Наукової періодики України” 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/iug/index.html) сайту Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) 
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Художнє оформлення обкладинки Михайло Цибулько і Світлана Демчак 
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