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Two aspects of the theme are regarded. V. Kubiyovych and Geographical Commission of 
Scientific Society named After Shevchenko is the first issue, and V. Kubiyovych and Scientific 
Society named After Shevchenko in general is the second. History of beginning and foundation 
of Geographical Commissionis characterized with distinguishing three periods at its activity.
The significant role of V. Kubiyovych at first two periods of Geographical Commission’s activity 
is outlined. Under second issue, main attention devoted to the period of diaspora at the Society 
activity (1947-1989). The scientist was the Head of Scientific Society named After Shevchenko 
during 1952 -  1955, and Head of the European Scientific Society named After Shevchenko 
during 1955-1985. Volodymyr Kubiyovych was elected the Honoured member of Scientific 
Society named After Shevchenko in 1982.
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Тему Володимир Кубійович і Наукове товариство імені Шевченка найбільш продуктивно 
розглядати у двох аспектах: перший -  В. Кубійович і Географічна комісія НТШ; другий -  
Володимир Кубійович і НТШ загалом.

Розглянемо перший аспект -  Володимир Кубійович і Географічна комісія Наукового 
товариства імені Шевченка. Наукові розвідки на географічну, або близьку до неї тематику, 
публікувались у виданнях НТШ з часу його створення. Першими вченими-географами, 
дійсними членами НТШ були Григорій Величко (з 1899 р.) та Степан Рудницький (з 1901 р.). 
З початку ХХ ст. появляються спроби організаційно згуртувати вчених-географів, членів 
НТШ.

У 1909 р. у структурі НТШ створено Фізіографічну комісію. Її членами стають два 
географи: д-р Григорій Величко (1863-1932) та Степан Рудницький (1877-1937), останній 
до того ж стає секретарем комісії. Діяльність комісії у період Першої світової війни (1914
1918) та Визвольних змагань (1918-1920) припиняється. Робота Фізіографічної комісії НТШ 
відновлюється лише з 1922 р. Про діяльність цієї комісії у 1909-1922 рр. відомостей поки що 
немає. Головою Фізіографічної комісії з 1923 р. став геоботанік Микола Мельник (1875-1954). 
Секретарем комісії у другій половині 1920-х років -  на початку 1930-х була Олена Степанів, 
активну участь у її роботі брали географи Григорій Величко (у першій половині 1920-х років) 
та Стефанія Пашкевич (1889-1953). За редакцією дійсного члена НТШ Миколи Мельника у 
1925-1939 рр. виходять 7 випусків “Фізіографічного Збірника”.

Географічна комісія НТШ була створена в кінці 1920-х років відносно новою генерацією 
українських географів, уже без С. Рудницького та Г. Величка, які на той час перебували в 
Харкові. Найважливішу роль у створенні Географічної комісії НТШ відіграла д-р Олена Сте
панів (1892-1963), її заслуги в тому важко переоцінити. З весни 1929 р. вона очолила Геогра
фічну секцію товариства “Учительська громада”. Географічна секція цього товариства, під 
керівництвом О. Степанів організувала 27-28 вересня 1929 р. у Львові Перший український 
з’їзд учителів географії. Олена Степанів запросила д-ра Володимира Кубійовича (1900-1985) 
з Кракова, якого обрали головою з’їзду. Сам В. Кубійович пізніше, з цього приводу, писав
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про Стефанію Пашкевич та Олену Степанів: “Зокрема вдячний я обом географкам, які до
помогли мені увійти (або зручно, і сказати б, делікатно втягнули мене) у львівське русло, по
чинаючи від участи на з’їзді українських географів-дагогів у Львові...” [6, с. 59].

Саме участь у роботі цього з’їзду стимулювала його перехід до української географії. У то
дішній Польщі вчительський географічний рух був досить розвинений. Наприклад, у 1926 р. 
у Львові відбувся Другий загальнопольський з’їзд учителів географії, участь у якому брали 
представники 70 міст Польщі. Організатором з’їзду був професор Львівського університе
ту Еуґеніуш Ромер (1871-1954). Визначний український вчений-антрополог, голова НТШ 
у 1934-1949 рр., Іван Раковський писав, зокрема про ухвали Першого українського з’їзду 
учителів географії, 10 жовтня 1929 р. С. Рудницькому до Харкова: “... повідомлюю Тебе, що 
відповідно до Твойого бажання рішено створити новий осередок праці в области географії. 
Буде ним “Географічна Комісія” при Науковому Товаристві ім. Шевченка, яка заснується в 
найкоротшому часі” [8, с. 288].

Перший український з’їзд учителів географії, серед іншого, ухвалив рішення про органі
зацію Географічної комісії НТШ. Організаційне засідання відбулося у Львові 29 грудня 1929 р. 
Головою Географічної комісії було обрано д-ра Володимира Кубійовича, містоголовою (тобто 
заступником голови, В. Кубійович мешкав у Кракові) проф. Юрія Полянського (1892-1975), 
секретарем д-ра Ігора Федіва (1895-1962). Комісія ставила перед собою завдання: видання 
окремих географічних періодичних збірників (праць), розроблення української географічної 
термінології, упорядкування чужоземної бібліографії стосовно географії українських земель 
та ін. Комісія також ставила собі за мету узяти участь в організації Другого українського 
з’їзду учителів географії, взяти участь у роботі всеслов’янського географічного з’їзду, що мав 
відбутися незабаром у Бєлґраді та ін. У Географічній комісії була утворена термінологічна 
секція (голова -  О. Степанів, секретар -  Е. Жарський) [7]. Володимир Кубійович, пишучи 
21 січня 1936 р. до голови НТШ І. Раковського про виставку географічних карт України у 
Географічному інституті Берлінського університету в середині січня того року, зокрема за
значав: “... я підніс, що ця праця була переведена в географічній комісії НТШ. В дійсності 
перевів її голова цеї комісії, себто я. В дискусії підніс проф. Пенк, що тішиться, що наше 
Товариство так працює і підчеркнув, що йому приємно бути членом цього Товариства. Як 
бачите, я старався робити добру славу для нашого Товариства і це мені вдалося’ [2, с. 679].

У діяльності Географічної комісії НТШ виділяються три періоди: перший -  1929-1940 рр. 
(довоєнний); другий -  1940-1990 рр. (діаспорний); третій -  з 1990 р. (сучасний). У довоєнно
му періоді Географічна комісія налічувала близько 30-ти членів, у т. ч. чотири дійсних члени 
НТШ: Юрій Полянський (з 1927 р., ще до створення комісії); Володимир Кубійович та Мирон 
Дольницький (з 1931 р.); Микола Кулицький (з 1939 р.). Серед звичайних членів слід виді
лити таких, як Петро Біланюк (1894 р. н.); Григорій Дрогомирецький (1889-1958); Едвард 
Жарський (1906-2001); Володимир Огоновський (1896-1970); Стефанія Пашкевич; Олена 
Степанів; Іван Тесля (1903-1996); Ігор Федів. З 1935 р. секретарем Географічної комісії за
мість Ігора Федіва став Микола Кулицький (1903-1970). Комісія об’єднувала переважно гео
графів Львова, а також Станіслава, Тернополя, Рівного, Перемишля, Кракова, Праги та ін. 
Географічна комісія тісно співпрацювала з іншими тодішніми комісіями НТШ, особливо з 
Фізіографічною, Статистичною та Комісією охорони природи.

Комісія у вересні 1930 р. скликала Другий український з’їзд учителів географії у Станіс
лаві (Івано-Франківськ). У 1932-1934 рр. проведено три засідання комісії, на яких із доповід
ями “Пастирство Буковини”, “Рух людности в Галичині в рр. 1910-1932” та “Видання атлясу 
України” виступив В. Кубійович. На засіданні 6 жовтня 1935 р. з доповідями “Опис деяких 
ще невідомих досі карт України з ХУІІ і ХУІІІ ст.” та “Найстарші копальні кременю з кам’яної 
доби в Задарові коло Монастириськ і в Дубівцях” виступили відповідно В. Січинський та 
Ю. Полянський. У 1937-1938 роках комісією проведено два засідання з двома доповідями.

У 1935 р. Географічна комісія видала “ Праці географічної комісії”, Вип. І. (рис. 1.). У ньому 
вміщено такі праці: Ю. Полянський “Реконструкція географічного середовища молодшого
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палеоліту подільсько-бесарабської провінції”; В. Кубійович “Пастушство Буковини”; 
В. Січинський “Нові знаходи старих мап України ХУІІ-ХУІІІ ст.”; В. Огоновський “Східньо- 
европейський степ”. У 1937 р. за загальною редакцією В. Кубійовича вийшов “Атлас Укра
їни й сумежних країв”. У 1938 р. за його ж редакцією “Географія українських і сумежних 
земель. Том І. Загальна географія” (2-ге видання у 1943 р.). Усі ці твори були видані у Льво
ві. Деякі члени комісії, зокрема В. Кубійович, брали участь у підготовці тритомної “Укра
їнської Загальної Енциклопедії” (Львів-Станіслав-Коломия, 1930-1935 роки). За головною 
редакцією В. Кубійовича і як орган НТШ вийшов “IV Український Статистичний річник 
1936-37” (Варшава; Львів, 1937 р.). Члени комісії публікували свої праці також у “Збірни
ку Математично-Природописно-Лікарської секції НТШ”, “Збірнику Фізіографічної комісії” та 
інших виданнях. Географічна комісія НТШ припинила своє існування на початку 1940 р. у 
зв’язку з розпуском НТШ.

Другий (діаспорний) період діяльности Географічної комісії (1940-1990) є специфічним. 
Організаційно вона існувала, очевидно, тільки до 1950 р. Комісія налічувала 14 членів (з них 
6 дійсних членів НТШ). ЇЇ головою продовжував бути проф. д - р В . Кубійович, заступ
ник -  доц. д -р М. Дольницький, секретар -  І. Тесля. Проведено, зокрема, два засідання на 
яких виголошено такі доповіді: В. Кубійович “Етнографічна карта Галичини”, М. Дольниць- 
кий “В справі географічної термінології”, І. Тесля “Причини засухи в зимі 1947-48 в Німеч
чині” [18, с .23]. Комісія входила до складу Математично-Природописно-Лікарської Секції 
НТШ.

В Україні, у Львові, працювали Олена Степанів та Стефанія Пашкевич (до речі, багато 
років на географічному факультеті Університету ім. І. Франка) і Володимир Огоновський, у 
Коломиї Григорій Дрогомирецький. За кордоном: Володимир Кубійович у Сарселі під Пари
жем (Франція); Петро Біланюк, Мирон Дольницький (1891-1968), Едвард Жарський, Микола 
Кулицький (у США); Іван Тесля та Ігор Федів (у Канаді); Юрій Полянський (в Арґентині). Гео
графи діаспори брали участь у багатьох видавничих проектах. Загальновідома вирішальна 
роль В. Кубійовича у створенні Енциклопедії Українознавства. Серед інших його творів вар
то відзначити фундаментальну працю, за висловом самого вченого “ свою найціннішу карту”,
-  “Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика 
і етнографічна карта” (1983 р.). Іван Тесля, наприклад, підготував низку праць з географії, 
демографії та картографії, зокрема “Українці Канади в 1971 році” (1977 р.) та “Ukrainian 
Immigration to Canada in 1891-1967” (1978 р.). Він разом з Евгеном Тютьком (а не Любомир 
Винар, як це чомусь вважається) розробив і видав у США в 1980 р. фундаментальний “Істо
ричний атлас України”. Іван Тесля у вступі до атласу писав: “Зокрема приємно нам подяку
вати (...) проф. д-рові В. Кубійовичеві за дружні поради і дозвіл використовувати матеріали; 
...” [14, с. 14]. У США та Канаді у структурах заокеанського НТШ працюють або працювали 
ряд географів відносно “ молодшого” покоління, зокрема Роман Дражньовський, Григорій Ко
лодій, Петро Оришкевич (США), Ігор Стебельський (Канада). Петро Оришкевич, наприклад, 
видав низку праць із географії, зокрема “Українці Засяння” (1962 р.); “Географія українців 
(русинів) великого Вашинґтону” (1981 р.); “Географічні мапи України” (1963 р., 1990 р.).

Сучасний, третій період діяльности Географічної комісії НТШ розпочався у 1990 р. Після 
відновлення у 1989 р. НТШ у січні 1990 р. була відновлена і її Географічна комісія [9]. Голова 
комісії д-р геогр. наук Олег Шаблій. До 1993 р. Комісія входила до складу Природознавчої 
секції НТШ [10]. Нараховує близько 30-ти членів, у т. ч. сім дійсних членів НТШ: Федір За
ставний (пом. У 2012 р.) та Олег Шаблій (з 1992 р.); Ярослав Жупанський (пом. у 2009 р.) та 
Іван Ковальчук (з 2002 р.); Ольга Заставецька (з 2005 р.); Ростислав Сосса (з 2009 р.); Степан 
Позняк (з 2011 р.) та Іван Ровенчак (з 2013 р.) [11]. Об’єднує учених-географів Львова, а та
кож Києва, Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців [12]. Географічна комісія НТШ тісно 
співпрацює з Львівським, Київським, Івано-Франківським, Тернопільським та Чернівецьким 
відділами Українського Географічного Товариства.
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ЛЬВІВ 1935.

Накладом Наукового Товариства імени Шевченка.

Друкарня Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові.

Рис. 1. Титул першого випуску праць Географічної комісії НТШ

Другий аспект -  Володимир Кубійович і Наукове товариство імені Шевченка загалом, 
тісно пов’язаний з першим. Як уже вище зазначалось В. Кубійович у 1931 р. був обраний 
дійсним членом НТШ. Точною датою обрання є 8 травня цього ж року [15, с. 32-33]. Вчений 
так схарактеризував свої відносини з Науковим товариством імені Шевченка у 1930-х ро
ках: “Я брав участь у важливіших подіях НТШ, очолював Географічну комісію, пізнав осо
бисто майже всіх дійсних членів і з деякими встановив дружні зв’язки” [6, с. 72].

Наукове товариство імені Шевченка делегувало В. Кубійовича своїм представником на
II Український науковий з’їзд у Празі (1932 р.). На ньому вчений звернувся з таким приві
танням: “Як заступник Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові позволю собі зложити 
2-му Українському Науковому З’їздові щирий привіт та бажання найбільш успішної праці. 
Українські наукові установи з цього боку Збруча гуртуються в двох великих організаціях, а 
саме -  Науковому Товаристві ім. Шевченка, та в наукових товариствах на еміграції згурто
ваних в Українському Академічному Комітетові. Умовини праці обох груп відмінні. Наукове
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Товариство ім. Шевченка працює на суцільній українській території, стоїть в безпосередньо
му контакті з українською територією і суспільністю; воно задля браку українських високих 
шкіл на західно-українських землях кермує науковою працею на цих землях. Українські нау
кові установи на еміграції мають цю некорисну обставину розвитку, що їхній безпосередній 
контакт з українською територією утруднений, та вони в безпосередньому контакті з дже
релами европейської культури, вони мають більші можливости вільного слова і письма, вони 
виховали сотки молоді, яка вернула до Краю і яка творить молодий науковий дорост. Таким 
чином праці і ціли науки на еміграції і на західно-українських землях взаїмно доповнюють
ся і остають зі собою в повній гармонії. Наукове Товариство ім. Шевченка бажає З’їздові як 
найліпших успіхів для добра цілої української науки, народу і держави” [3, с. 18].

Велику підтримку надало НТШ при підготовці “Атласу України й сумежних країв” 
(1937 р.). 7 жовтня 1935 р. товариство провело пресову конференцію на якій виступив 
В. Кубійович. З 1 до 22 грудня 1935 р. у залах Культурно-історичного музею НТШ пройшла 
виставка карт і діаграм (основи майбутнього атласу) під назвою “Український народ, його 
життя і праця”. У 1936 р. виставку презентували у низці міст Галичини -  Коломиї (17-21.111), 
Станіславі (суч. Івано-Франківськ, 22-28. III), Тустановичах (Борислав, 13-18. IV), Дрогобичі 
(19-25. IV), Перемишлі (26.IV -  2^ ). Кубійович мав на цих виставках два виступи, один при 
відкритті, другий при закритті. У лютому 1936 р. виставка пройшла в Берліні, за сприяння 
тамошнього Українського Наукового Інституту. У серпні цього ж року виставка пройшла в 
Софії, за допомоги Болгарсько-Українського Товариства [16, с. 34]. Остання виставка була 
представлена на Конгресі слов’янських географів й етнографів.

Тут мова йде про IV Конгрес слов’янських географів й етнографів, який проходив у Софії 
(Болгарія) з 15 по 28 серпня 1936 р. На ньому Володимир Кубійович представляв Наукове 
Товариство імені Шевченка. 18 липня 1936 р. Виділ НТШ скерував листа Голові Організа
ційного Комітету конгресу д-ру, дійсному членові НТШ, ректору Софійського університету 
Михайлові Арнаудову. У цьому листі, зокрема, зазначалось:

“2. Дозволити, щоби дотичний відпоручник нашого Наукового Товариства міг в часі 
отворення Конгресу сказати привітне слово, а при замкненню Конгресу міг сказати пра- 
щальне слово від нашого Наукового Товариства й нашого народу, поруч відпоручників ин- 
ших народів;

3. Виєднати згоду на це, щоби відпоручник нашого Наукового Товариства, др. Воло
димир Кубійович, міг мати виклад на одному із плєнарних засідань Конгресу, про: “Зміни 
в стані населення українських земель в останних 40 роках” та, щоб це було видруковано в 
програмі Конгресу;

4. Уможливити згаданому д-ру В. Кубійовичеві уладити в часі Конгресу виставу йогож 
демографічних картин і діяграмів, про що ми писали докладніше до Українсько-болгарського 
Товариства дня 13-го мая ц. р.

Зазначуємо, що згадані картини є строго научною працею, що уладження такої вистави 
вимагалоб 2-х університетських звичайних саль та, що автор мігби мати на цій виставці
1-3 пояснюючі виклади в українській або німецькій мові. Розуміється, що таку виставу тре- 
баби уладити близько осідку нарад Конгресу, щоби учасники Конгресу могли її оглянути.

Для орієнтації та евентуального зладження катальогу посилаємо наш “Провідник” цеїж 
вистави у Львові. Др. В. Кубійович висилає Вам, Пане Ректоре, рівночасно дотичний ката- 
льог в німецькій мові” [23]. До цієї виставки Українсько-Болгарське товариство в Софії ви
дало брошуру “Украина в диаграми и карти”.

Своє бачення подальшого розвитку української науки загалом і НТШ зокрема, вчений 
представив на Загальних зборах товариства у Львові 26 грудня 1937 р. Зазначалося, що: 
“Проф. др. В. Кубійович звертає увагу на необхідні негайні потреби української науки. Та
кими на його думку є: 1) постійний науковий секретар, який кермував би усіма наукови
ми справами; 2) передача всіх адміністраційних справ осібному управителеві, так, як це й 
предкладає Контрольна Комісія, щоби Голова Товариства не потрібував ними займатися, бо
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це виходить на шкоду українській науці; 3) заснування журналу українознавства, пристосо
ваного до широких освічених кол нашої суспільности, щоби й наше громадянство і чужинців 
інформувати про наші наукові досліди на полі українознавства та здобути засоби на такі 
досліди; 4) зорганізування наукових видань актуальних і потрібних для широкого інтелігент
ного загалу. Такі видання будуть мати напевно забезпечений збут і дадуть засоби на дальшу 
наукову працю; 5) розбудова Товариства на віддільні наукові інститути в яких була б зорга
нізована наукова праця в даних означених ділянках і напрямках; 6) поширення наукових 
дослідів на всі етнографічні українські землі по цей бік Ризького кордону; 7) здобуття засобів 
на більшу кількість наукових стипендій для молодих адептів науки, щоби виховувати нових 
молодих дослідників” [17, с. 12].

У 1940 р. совєтська влада, прийшовши у Львів, ліквідувала Наукове товариство імені 
Шевченка. Тільки після закінчення Другої світової війни, на еміграції у Німеччині (Баварія), 
в 1947 р. за ініціативою та організацією Володимира Кубійовича було відновлено НТШ. 30 
березня того року у м. Мюнхен (Баварія) відбулося зібрання 52 колишніх членів НТШ, зокре
ма 33 були особисто присутні, а решта через заступників. Це зібрання вибрало виділ (управу) 
з проф. Іваном Раковським у проводі, а В. Кубійовича вибрано генеральним секретарем. Від 
того часу вся організаційна і видавнича діяльність НТШ зосередилося в руках Кубійовича.

Уже у вересні (15-17 вересня 1947 р.) генеральний секретар організував науковий з’їзд 
у приміщеннях табору в Міттенвальді, на якому було виголошено 15 доповідей у різних сек
ціях. Проф. Кубійович говорив тоді про завдання української еміграції та, зокрема, завдан
ня українських вчених. Другий з’їзд відбувся в таборі “Орлик” в Берхтесгадені 5-7 березня 
1948 р. [1, с. 30]. Це був перший науковий з’їзду відновленого НТШ, присвячений вшануван
ню Тараса Шевченка.

У 1952 р. В. Кубійовича обирають головою Наукового товариства імені Шевченка. На чолі 
НТШ вчений був до 1955 р. [20, с. 7]. Він стає десятим головою товариства від часу перетво
рення його у наукове в 1892 р. Першим був Юліян Целевич (1892-1893 рр.), другим -  Олек
сандр Барвінський (1893-1897 рр.), третім -  Михайло Грушевський (1897-1913 рр.), четвер
тим -  Стефан Томашівський (1913-1920 рр.), п’ятим -  Василь Щурат (1920-1923 рр.), шос
тим -  Кирило Студинський (1923-1932 рр.), сьомим -  Володимир Левицький (1932-1935 рр.), 
восьмим -  Іван Раковський (1935-1949 рр.) і дев’ятим -  Зенон Кузеля (1949-1952 рр.). Це 
був непростий час. Перед тим у кінці 1940-х початку 1950-х рр. українські вчені-члени 
НТШ, що перебували на еміграції в Європі (головно в Німеччині) починають масово пересе
лятися у Північну Америку (США та Канаду). Впродовж 1952-1955 рр. Наукове товариство 
імені Шевченка трансформується у федерацію чотирьох НТШ -  Американського (заснова
не 1948 р.), Канадійського (1949 р.), Австралійського (1950 р.), Європейського (1952 р.). У 
1955 р. ці відділи остаточно перетворені на окремі регіональні НТШ [5, с. 1713]. Централі ре
гіональних НТШ розташовані у: Американського -  Нью-Йорк; Канадійського -  Торонто; Ав
стралійського -  Сідней; Європейського -  Париж. В. Кубійович стає у 1955 р. головою НТШ в 
Європі і працює ним до смерті 1985 р. Одночасно він залишається, до 1963 р., генеральним 
секретарем Головної ради Наукових товариств імені Шевченка, що координує діяльність 
чотирьох окремих НТШ (рис. 2.). У 1951 р. вчений організовує переміщення централі НТШ з 
Мюнхена (Західна Німеччина) до Сарселя під Парижем (Франція). Осідок, тепер уже НТШ в 
Європі, перебуває там і до сьогодні.

Вчений впродовж 1952-1984 рр. організовує проведення Загальних зборів Наукового 
товариства імені Шевченка в Європі. Всього ним проведено XI зборів, а саме:

Засновницькі Загальні збори Європейського відділу НТШ: 23.03.1952 -  голова В. Кубі
йович;

II звичайні Загальні збори Європейського відділу НТШ: 27.03.1955 -  голова В. Кубійович;
III звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 12.04.1959 -  голова В. Кубійович;
IV звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 15.12.1963 -  голова В. Кубійович;
V звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 26.06.1966 -  голова В. Кубійович;
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Рис. 2. Територіальна організація Наукових товариств імені Шевченка у 1955-1989 рр.

VI звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 6.07.1968 -  голова В. Кубійович;
VII звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 2.10.1971 -  голова В. Кубійович;
VIII звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 26.10.1974 -  голова В. Кубійович;
IX звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 17.12.1977 -  голова В. Кубійович;
X звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 2.05.1981 -  голова В. Кубійович;
XI звичайні Загальні збори НТШ в Європі: 23.06.1984 -  голова В. Кубійович [4, с. 14-15].
Офіційним органом європейського НТШ були “ Вісті НТШ в Европі”. Спочатку “Вісті” були

задумані як періодичне видання, але згодом через фінансові труднощі вони стали звітним 
документом, що появлявся перед кожними Загальними зборами європейського НТШ. За пе
ріод 1952-1984 рр. вийшло 22 числа “Вістей НТШ в Европі”.

Володимир Кубійович -  активний організатор і учасник наукових конференцій НТШ і 
заходів на відзначення визначних дат. 18-20 жовтня 1963 р. у Рокка ді Папа (коло Риму) на 
науковій конференції “Релігія в житті українського народу” він виступає з доповіддю “Укра
їнці і росіяни в Українській ССР в світлі перепису населення 15Л.1959” [20, с. 44]. Вчений 
відкриває урочистим словом наукову секцію, присвячену 150-річчю від народження патро
на Товариства -  Тараса Шевченка (Париж, 14 березня 1964 р.). У цьому ж році він виступає 
з промовою на відкритті виставки шевченкіани у Баварській бібліотеці (Мюнхен, 10 листо
пада 1964 р.). В. Кубійович був одним з організаторів і учасників наукової сесії, присвяченої 
почесному члену НТШ, директору його філологічної секції, письменникові Іванові Франкові 
(1966 р.), у 1974 р. на святковій академії з нагоди 100-річчя НТШ вчений виступає з допо
віддю “Етапи розвитку та характеристика діяльності НТШ” [22, с. 92].

Вчений у 1950-53 рр. був головою Математично-природописно-лікарської секції НТШ, 
обов’язки секретаря виконував проф. д-р С. Комарецький [19, с. 47]. У 1963-82 рр. В. Кубійо
вич керує Історико-філософічною секцією НТШ. Дві інші секції -  філологічна та математично- 
природописно-лікарська, вони обидві базувалися у Нью-Йорку. 10 липня 1982 р. Володими
ра Кубійовича обрано Почесним членом Наукового Товариства імені Шевченка [21, с. 167].

В. Кубійович стає 23 Почесним членом НТШ. Першими 22-ма Почесними членами НТШ 
є: Володимир Антонович, Іван Бучко, Іван Верхратський, Сидір Воробкевич, Василь Гадже-
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га, Іван Горбачевський, Сидір Громницький, Михайло Грушевський, Олександр Кониський, 
Кость Левицький, Богдан Лепкий, Микола Лисенко, Іван Нечуй-Левицький, Іван Раковський, 
Юліан Романчук, Мстислав Скрипник, Йосип Сліпий, Степан Смаль-Стоцький, Юрій Федь- 
кович, Іван Франко, Євген Чикаленко, Андрій Шептицький [13, с. 143]. Так високо є оці
нений внесок вченого в українську національну науку і культуру. До цього часу, поки що, 
жоден вчений-географ не удостоївся такої високої честі.

Після відновлення, у 1990 р., НТШ в Україні у Львові, зазнала кардинальних змін і струк
тури Наукових товариств імені Шевченка. На сьогодні їх нараховується сім. Основним і 
абсолютно переважаючим всі шість інших є матірне Наукове товариство імені Шевченка в 
Україні з осідком у Львові. До переліку чотирьох НТШ часів Кубійовича додалися ще два -  
Польське та Словацьке. Головна рада НТШ у 1996 р. перейменовується на Світову раду На
укових товариств імені Шевченка.

Таким чином, можна сказати, що вся діяльність Володимира Кубійовича як українського 
вченого була якнайтісніше пов’язана з Науковим товариством імені Шевченка. Це стосу
ється як суто наукової так і організаційної праці. Безперечно, все вищенаведене потребує 
подальшого поглибленого вивчення. Насамперед, ці дослідження повинні проводитись На
уковим товариством імені Шевченка. Даній темі, зокрема, був присвячений наш виступ на 
засіданні Ради Наукового товариства імені Шевченка в Україні 13 січня 2011 року.
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Вступ. Серед багатьох наукових творів, присвячених Буковинському краю, однією 
з найвагоміших та унікальних є праця “Буковина -  її минуле і сучасне”, підготовлена за 
редакцією Д. Квітковського, Т. Бриндзана та А. Жуковського і видана в Парижі у видавництві 
“Зелена Буковина” у 1956 р. [1; 2; 3]. У творенні цієї справжньої “енциклопедії Буковини”, що 
нараховує 965 сторінок тексту та додані етнографічну та фізичну карти, у тій чи іншій мірі 
взяли участь як співавтори 63 співробітники редакції “Буковина”, “переважно буковинці, 
які знали цей край та його населення з власного досвіду” [1, с. 6]. Проте, поза всяким 
сумнівом, найвагоміший внесок у розробку цієї вже вкрай рідкісної монографії належить 
30-34-річному Аркадієві Жуковському (1922-2014 рр.), авторство якого зазначене у більш 
як 1/2 загального обсягу підготовлених розділів -  статей книги.

Саме тому метою даної публікації є аналіз економіко- та соціально-географічного 
доробку Аркадія Жуковського, що лежить в основі монографії “ Буковина -  її минуле і сучасне” 
(1956 р.).

Виклад основного матеріалу. А. Жуковський є автором та співавтором “Вступу 
(джерела та бібліографія)” (с. 9-14), розділів та підрозділів “Назва Буковина” (с. 15-19), “Історія 
Буковини” (с. 63-420), “Українська преса і періодичні видання” (с. 616-658), “Організація 
молоді”, “Українське студентство” (с. 758-828), “Повітова історія Буковини” (с. 870-895), 
“Післяслово” (с. 927).

У “Вступі”, що узагальнює історико-економіко-географічні напрацювання попередників,
А. Жуковським детально висвітлюється джерельна база пропонованого дослідження. 
Аналізуються, зокрема, літописи княжої України (“Повість временних літ”, Київський літопис, 
Галицько-Волинський літопис та ін.), хроніки молдавського періоду літописання, відомості 
про австрійський період розвитку Буковини. Підкреслюється роль серед усіх австрійських 
дослідників з буковинознавства Р. Ф. Кайндля -  дійсного члена НТШ. На особливу увагу 
заслуговують видання “Herzogthum Bukowina -  Land and Bevölkerung” (1905),австрійські 
переписи населення за вірою і мовою для кожної громади -  села 1880, 1890, 1900 і 1910 рр., 
що публікувалися центральною Статистичною Комісією у Відні та Краєвим статистичним 
урядом для Буковини у Чернівцях [1, с. 11].

Істотний внесок у географію Буковини зробили українські дослідники Григорій Купчан- 
ко (“Некоторые историко-географическиесведения о Буковине” (1875 р.)), проф. С. Смаль- 
Стоцький, проф. Мирон Кордуба, проф. Євген Козак, проф. Василь Сімович, Г. Піддубний
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(“Буковина -  її минуле і сучасне” (1928 р.)), проф. Володимир Кубійович (“Пастушство Буко
вини” (1937 р.)) та ін.

Серед румунських дослідників географії Буковини А. Жуковськмй об’єктивними і ґрун
товними вважав праці М. Б. Шафрана та С. Чобану, а серед радянських вчених -  Д. Гапія 
[1, с. 13].

У підрозділі “Назва Буковина” А. Жуковський (спільно із З. Лукіяновичем) стверджу
ють: “Зовсім природній той факт, що народ, який перед тим заселював дану територію, або 
довгий час на ній перебував, давав їй назву, як і інші географічні назви: її горам, рікам, 
озерам, місцевостям і т. п... В одному слові скупчене все минуле; воно символізує творчість 
цілих поколінь, що перебували на означеному просторі [1, с. 15]”. Назва “Буковина” походить 
від слова “бук” (дерево), буковина, що характеризує буковий ліс, який вкриває значну части
ну краю між Серетом і Прутом і росте масивами на північ від села Глибока.

Майже 2/5 всього обсягу твору “Буковина -  її минуле і сучасне” займає один із централь
них розділів книги “Історія Буковини”. Ретельне ознайомлення з його змістом дозволяє нам 
чітко простежити роль і місце географічного фактору в суспільному розвитку Буковини, на 
якому акцентує увагу Аркадій Жуковський.

Так, уже в “Ранній історії Буковини”, зокрема у “Дослов’янський період” А. Жуковський, 
посилаючись на “Географію” Страбона, пише, що ще й тепер “живуть в кибитках так звані 
номади (гети), які займаються скотарством і годуються молоком, сиром і здебільшого ку
мисом” [1, с. 79]. А. Жуковський переконливо доводить, що автохтоном Буковини є лише 
слов’янське, а ніяке інше населення. Українські племена (зокрема, тиверці) були у 7-9 ст. 
осілими й займалися переважно хліборобством і скотарством. Розвинутими у них були також 
гончарство та ткацтво, обробка деревини, кості та металу. Торгівельні шляхи пов’язували Бу
ковину зі Скандинавією та Візантією, з арабським світом та Західною Європою [1, с. 92].

Характеризуючи особливості історичної економічної географії княжої доби (885
1340 рр.), А. Жуковський стверджує, що земля, яку згодом названо Буковиною, входила до 
складу першої української держави. Обмін товарами здійснювався шляхом Дністра і Прута 
до “Руського моря”. Основними продуктами, що вивозилися були боброві, овечі і ведмежі 
шкури, східне коріння, готовий одяг. Не зважаючи на часті міжусобиці князів і бояр, серед 
українського населення постійно жило почуття єдності і пов’язаності, що зміцнювалося одні
єю церквою, однією мовою, культурою, звичаями і національними почуваннями [1, с. 113].

Оцінюючи та порівнюючи в політико-географічному плані розвиток литовсько- 
української і молдавсько-української держав, А. Жуковський робить висновок про те, що 
“доки в цих двох державних формаціях брали участь українці, доти розвивалася там тор
гівля і, разом з нею, панував добробут громадян; з виключенням українських впливів під
упала торгівля і міщанський стан, а з ними починалося зубожіння населення й вилюднення” 
[1, с. 201]. Далі дослідник констатує про духовний ренесанс української культури в обох цих 
державах, де тогочасна українська літературна мова була офіційною як в державних уста
новах, так і в церковних. Витіснення ж українців з усіх державних установ у другій половині 
16 ст. призвело до перетворення Молдавії і Литви-Польщі в шляхетсько-деспотичні держави 
[1, с. 202].

Підсумовуючи економіко- та соціально-географічні зміни у суспільному житті Буковини 
за 144-річний австрійський період, А. Жуковський відзначає: відсоткове зменшення україн
ців у зв’язку з заселенням німців, поляків, угорців, румунів; великий розвиток у культурно- 
освітній сфері; покращення загального положення виробництва в краї, але нерівномірний 
розподіл продукції і, як наслідок, -  зростаючі злидні упосліджених верств населення, що зму
шене було емігрувати; на політичній ділянці -  Буковина здобула широку місцеву автономію, 
з якої українці змогли скористатися лише наприкінці австрійського періоду.

Революційні події на Буковині кінця жовтня -  початку листопада 1918 р. низкою неза
перечних доказів засвідчили, що широкі свідомі кола буковинців підтримали ідею єдності 
української нації та соборності українських земель [1, с. 316-317].
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Оцінюючи економіко- та соціально-географічний розвиток Буковини за румунський пе
ріод, А. Жуковський, з болем, пише, що він “не залишив за собою ні тривких монументів, 
ані добрих спогадів серед населення... Для українців це був період національного насилля, 
змагання з нерівним і брутальним ворогом. Тільки вітальність українського народу і висока 
національна свідомість дали йому змогу стійко перетривати румунську окупацію.

На зміну румунському періодові прийшов ще тяжчий -  совєтський період” [1, с. 390].
Друга світова війна і другий совєтський період від 1944 року, на думку А. Жуковського, 

спричинили у політичному, культурному, соціальному та економічному житті Буковини ще 
гірший стан ніж за румунського періоду. Адже, совєтизація Буковини є намаганням відірвати 
її цілковито від культурної Європи і прилучити політично і духовно до московсько-азійського 
світу [1, с. 416]. Настільки актуальним сьогодні є висновок вченого з уже далекого 1956 року!

Значний внесок у розвиток суспільної географії Буковини здійснений А. Жуковським у 
розділі “Культура і освіта”, де спільно з Д. Квітковським ними досліджені “Українська преса 
і періодичні видання”. І хоча переважно аналізуються видання, що виходили у Чернівцях, 
не обділені увагою часописи, періодика Вижниці, Вашківців, Відня (наприклад, тижневик 
“Буковина”, що виходив там у 1915-1917 рр.), Глибокої, Мариничів. З трьох періодів розви
тку української преси -  австрійського, румунського і совєтського -  останній, як вважають
А. Жуковський та Д. Квітковський, став кінцем легальної української національної преси на 
Буковині [1, с. 658].

Значний інтерес А. Жуковський проявляв до організацій молоді на Буковині, зокрема до 
українського студентства краю та його зв’язків зі студентськими організаціями поза Буко
виною (“Громадою” в Ясах, “Зорею” та “Буковиною” в Бухаресті, “Черемошем” у Празі) (див. 
розділ Е. Організації, с. 758-828).

Економіко- та соціально-географічні напрацювання А. Жуковського та його співавто
ра Т. Бриндзана надзвичайно чітко сформульовані у завершальному розділі монографії -  
“Ж. Буковинські місцевості й еміграція” (с. 870-895), у якому йдеться про: 1. Заставнеччи- 
ну, 2. Кіцманеччину, 3. Чернівеччину, 4. Серетщину, 5. Радовеччину, 6. Кимполунгщину,
7. Гурагуморщину, 8. Сучавщину, 9. Сторожинеччину, 10. Вашківщину, 11. Вижниччину. 
Типово суспільно-географічною є схема краєзнавчого опису буковинських місцевостей: 
яскраво подається їх географічне положення; детально аналізується чисельність, національ
ний та релігійний склад населення; характеризується історико-географічний розвиток краю; 
промислово-торговельні осередки; основні населені пункти; організація життя українських 
громад. Надзвичайно цінним доповненням книги є етнографічна мапа Буковини, розробле
на А. Жуковським [1, с. 7] та, очевидно, при сприянні Д. Квітковського [1, с. 423], що заслу
говує на окреме дослідження.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки:
1. Аркадій Жуковський, як один з ініціаторів і головних авторів праці “Буковина -  її ми

нуле і сучасне”, постає перед нами і як провідний економіко- та соціо-географ, чий науковий 
внесок у дослідження Буковини важко переоцінити.

2. Виокремлюються головні сфери наукових географічних інтересів А. Жуковського -  іс
торична економічна та соціальна географія Буковини, географія населення, географія куль
тури і освіти, сакральна географія, політична географія, географічне краєзнавство, геогра
фічна картографія.
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СТРАТЕГІЯ  ЯК  ГОЛО ВН А СК ЛАД О ВА П РО Ц ЕС У  
РЕГІО Н АЛЬН О ГО  РО ЗВИ ТК У УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В чому суть регіонального розвитку України та його відмінність між загальним і
стратегічним трактуванням?

Незважаючи на завдання Кабінету Міністрів України (КМУ) розробляти стратегію ре
гіонального розвитку (СРР) на всіх рівнях управління (2003 р.), в дійсності воно не тільки 
не виконано, але його зміст поступово ототожнюється із загальним соціально-економічним 
трактуванням. Особливо це помітно у недавно схвалених постановах КМУ за 2014 р. щодо 
змісту роботи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства та Стратегії регіонального розвитку України на 2020 рік. По-друге, далеко не 
всіма фахівцями однозначно трактуються такі поняття, як “стратегія”, “регіональний стій
кий і збалансований розвиток”, “район” і “регіон” тощо.

Щодо змісту терміну “стратегія”, то він є дуже давнім: спочатку він використовувався 
у сфері військового мистецтва, пізніше -  в працях науковців, а у ХХ столітті сформувалось 
розширене його трактування, узагальнене в працях Брайана Куїнна. Стратегія -  це перш за 
все загальний план перспективного змісту, спрямований на здійснення будь-якої дії чи про
цесу з метою досягнення певної мети. У наш час найчастіше в наукових публікаціях та уря
дових документах використовується поняття “стратегічне планування”, яке має три головні 
особливості. Перша з них полягає в тому, що стратегічне планування розробляє на віддалену 
перспективу (на 10-15-20 років) програми соціально-економічного та екологічного розвитку 
окремих регіонів країни в межах загальнодержавного плану. Другою особливістю стратегії 
регіонального розвитку є те, що вона включає лише головні соціально-економічні, політичні 
та екологічні цілі (чи види діяльності), основні засоби, строки вирішення та бажані кінцеві 
результати. Третьою -  є поєднання національних регіональних та місцевих потреб. Напри
клад, Президент України П. Порошенко оголосив, що в Україні будуть проведені 62 рефор
ми, але стратегічними серед них буде лише 7.

У країнах ЄС під стратегією РР розуміють комплекс дій, які здійснює держава або регіон 
для їх ефективного розвитку з урахуванням власного ресурсного потенціалу, факторів зо
внішнього середовища, використовуючи законодавчі, фінансові, структурні, економічні та 
інституаційні важелі.

Одночасно в Україні склалось уніфіковане розуміння процесу регіонального розви
тку, як суперскладного за змістом, що практично реалізує завдання регіональної політики. 
Фактично він є позитивною динамікою соціальних, економічних, екологічних, політичних, 
гуманітарних та етнонаціональних змін у відповідних регіонах. На жаль, донині ускладнює 
успішний РР України різке переважання галузевого (відомчого) змісту державного управлін
ня перед територіальним, де 14 відомчих міністерств “взаємодіють” з одним міністерством, 
що відповідає за регіональний розвиток.

Що таке суспільно-географічний підхід до стратегічного планування?
Доведено, що суспільно-географічний підхід у СРР базується, перш за все, на повному 

врахуванні зовнішніх і внутрішніх чинників, які є основою діагностики та обґрунтованого 
прогнозу людської діяльності на певній території. До головних зовнішніх чинників слід від
нести:

• вплив процесів глобалізації, регіоналізму та інженірингу;
• оцінку конкурентоздатності регіону в міжнародному поділі та інтеграції праці;
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• використання переваг макрорегіонального і транскордонного співробітництва із су
сідніми країнами;

• рівень розвитку інноваційного та інвестиційного процесів;
• рівень розвитку об’єктів інфраструктури, перш за все транспортної.
До внутрішніх чинників за ринкових умов господарювання належить:
• оцінка структурних змін, що вплинули на розміщення господарських галузей, зокрема:
• оцінка рівнів соціально-економічного розвитку регіону;
• оцінка динаміки частки капіталовкладень у розвиток регіону;
• оцінка здійснення адміністративної, бюджетної та інших реформ у системі держав - 

ного управління;
• оцінка зміни форм та структури власності;
• оцінка рівня замкнутості циклів життєдіяльності населення, перш за все, техніко- 

технологічних та обслуговуючих;
• оцінка природного і працересурсного потенціалів регіону. Як правило, їх доповню

ють традиційні суспільно-географічні. Це вихідна інформаційна база для наступного 
стратегічного планування та програмування. Важливою складовою цього процесу є 
комплексно-пропорційна організація процесу регіонального розвитку. До речі, опу
блікований у серпні 2014 року Державний прогноз економічного і соціального розви
тку України на 2015, 2016 і 2017 роки у формі 15 основних середніх статистичних 
макропоказників (по двох сценаріях) не включає жодного показника щодо регіональ
ного розвитку, тобто хоча б в розрізі адміністративних областей?

Які заходи вжито урядами для реалізації стратегії РР України?
Перший документ про основні засади Державної СРР України було складено ще у 2001 році 

департаментом регіональної політики Міністерства економіки. У 2003 році уряд зобов’язав 
управлінців розробляти стратегії РР України на всіх рівнях управління. У 2006 році урядом 
було схвалено важливу і розгорнуту постанову “Про затвердження Державної стратегії регіо
нального розвитку на період до 2015 р.”, в якій чітко були сформульовані 5 стратегічних на
прямів: 1) підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенці
алу; 2) забезпечення розвитку людських ресурсів; 3) розвиток міжрегіонального співробітни
цтва; 4) створення інституційних умов для РР; 5) забезпечення нормативно-організаційних 
засобів з реалізації СРР. У додатку до постанови були названі в розрізі областей основні стра
тегічні види діяльності. КМУ було затверджено план заходів на 2010 р. щодо реалізації цієї 
стратегії. Угоди про стратегії регіонального розвитку були підписані з КМУ адміністраціями 
лише Львівської, Тернопільської, Донецької та Вінницької областей. Утворені Рада регіонів і 
Комітет з економічних реформ за тодішньої влади своїх завдань не виконали.

У 2007 р. було утворено Міністерство регіонального розвитку і будівництва (до його назви 
згодом було додано ще “житлово-комунальне господарство”). Це найскладніше міністерство 
у нинішньому уряді. У липні 2014 р. було затверджено КМУ положення про це міністерство. 
В контексті оптимізації центральних органів виконавчої влади, Міністр РР, будівництва і 
ЖКГ повинен координувати діяльність Державної служби з питань геодезії, картографії та 
кадастру, трьох державних агентств з питань електронного урядування, з відновлення Дон
басу, з енергоефективності та енергозбереження і архітектурно-будівельної інспекції? Все це 
свідчить, що нинішнє керівництво держави серйозно взялось за удосконалення процесу РР 
України, але напрацювань суспільно-географічного змісту не враховано.

Серед зауважень до Положення про це Міністерство стверджуємо таке: а) представники 
центральної регіональної влади (так звані префекти) на місцях не потрібні, бо це означає 
збереження колишньої державної вертикалі влади; б) у містах-мільйонниках та великих міс
тах повинні бути внутріміські адміністративні райони, адекватні міським територіальним 
громадам; в) функції мерів міст і голів рад не слід категорично суміщати в одній особі, бо це 
приводить до помилок у використанні міської території. Нинішнє міністерство недостатньо 
використовує молодих фахівців зі спеціалізації “Управління регіональним розвитком”, що
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готуються на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Не підвівши підсумків з реалізації постанови КМУ про стратегію регіонального розвитку 
на 2015 р., в серпні 2014 р. була прийнята однойменна постанова про Державну стратегію 
регіонального розвитку на період до 2020 р. Будучи досить об’ємним і достатньо науково 
обґрунтованим і структурованим документом (цілі, етапи, механізми та інструменти реалі
зації), він одночасно не розкриває особливостей РР на загальнодержавному, регіональному, 
локальному та місцевому рівнях державного і самоврядного управління. Адже стратегічні 
завдання на цих рівнях диференціюються і конкретизуються під впливом зовнішніх і вну
трішніх чинників. Нічого не сказано у постанові про методи і елементи методики визна
чення стратегічних цілей та їх завдань, про науково обґрунтовану “прив’язку” на місцевості 
територіальних громад.

Як удосконалити сучасну систему управління життєдіяльністю населення?
Важливим засобом виходу з трансформаційної кризи українського суспільства є створення 

сучасної ефективної системи державного управління життєдіяльністю населення. Удоскона
лена система державного управління має бути створена шляхом проведення адміністративно- 
територіальної реформи. Ця реформа повинна вирішувати два взаємопов’язані завдання: 
1) створити ефективну систему державного управління, делегувати управлінські функції 
згори донизу, сприяти всебічному розвитку місцевого самоврядування; 2) поліпшити те
риторіальну організацію державної влади, упорядкувати адміністративно-територіальний 
устрій держави, оптимізувати функціонально-територіальну структуру життєдіяльності на
селення, унеможливити сепаратизм і федералізм.

Основними принципами проведення цієї реформи мають бути: 1) функціонально- 
територіальна системність (взаємозв’язок соціально-економічного розвитку, систем розсе
лення населення і адміністративного устрою); 2) чіткий розподіл функціональних обов’язків, 
ієрархічна простота управлінської системи; 3) економічність і наближення органів управлін
ня до потреб населення, до окремої людини; 4) соціально-економічна та екологічна пріори
тетність як основа стійкого і збалансованого розвитку держави.

Скільки має бути рівнів державного і самоврядного управління в Україні та які їх  стра
тегічні функції?

В Україні поступово формується 4-рівнева система управління соціально-економічним 
та екологічним розвитком. При цьому пропонуємо ієрархію стратегічних завдань регіональ
ного розвитку:

А) На головному загальнодержавному рівні визначаються генеральні напрями соціально- 
економічного розвитку країни; конкретні заходи з розміщення нових об’єктів продуктивних 
сил. З цією метою повинні розроблятися комплексні цільові програми головних стратегічних 
видів діяльності і їх наукового забезпечення:

• з енергетики, перш за все ядерної та енергозбереження;
• з електроніки та мікроенергетики, зокрема комп’ютерного моделювання процесів;
• з новітніх біо- та інформаційних технологій;
• з приладобудування;
• з об’єктів інфраструктури, перш за все транспортної;
• з продовольчої та соціально-оздоровчої діяльності;
• з виробництва нових конструкційних матеріалів;
• з екологічної та військово-оборонної безпеки.
Принципове значення також мають функції фінансового забезпечення регіонального 

розвитку, підготовки та перепідготовки кадрів, в тому числі з регіонального управління, з 
експертизи стратегічних планів РР областей, міст -  мільйонників та окремих великих міст, 
які повинні стати “опорними” центрами (“локомотивами”) регіонального розвитку України.

З географічних позицій особливе місце займає “Генеральна схема планування території 
України”, яку у 2001 р. схвалив уряд, а у 2002 р. був прийнятий відповідний закон. У ній ви
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значено стратегічні пріоритети раціонального використання території України та механізми 
її реалізації для потреб взаєморозміщення населення, природних об’єктів та виробництва з 
екологічної, соціальної та економічної точок зору.

Б) Поки що головним об’єктом на регіональному рівні управління РР є адміністративна 
область, яка має чіткі межі і сформовані органи державного управління і досить збалансова
ний соціально-економічний комплекс.

Головним стратегічним завданням області є складання і реалізація регіональних про
грам з високотехнологічних об’єктів виробничої інфраструктури -  енергетики, будівельної 
індустрії і будівництва, транспорту і зв’язку, постачання і збуту. Тут також координується 
робота нижчих рівнів управління з розвитку АПК, виробництва товарів широкого вжитку, 
торгівлі та рекреації, культурних продуктів (музика, кіно), організації засобів масової ін
формації, дизайну, бізнесової та фінансової послуг, ювелірних виробів. В той же час слід 
визнати, що сучасний мезорівень управління України (АР Крим і 24 області) є дуже гіпер- 
трофованим, він фактично дублює центральну владу, далекий від конкретного проживання 
населення, керує переважно директивним способом, має складну управлінську структуру. 
Наприклад, пересічна управлінська структура обласної державної адміністрації включає го
лову, заступників, секретаря, 13 функціонально-галузевих управлінь безпосереднього підпо
рядкування і 8 функціонально-галузевих з їх відділами, підпорядкованих центральним орга
нам державної виконавчої влади. Цей великий управлінський апарат без шкоди для справи 
можна спочатку скоротити наполовину, а зекономлені значні кошти слід використати для 
зміцнення кадрів місцевого самоврядування та його матеріально-технічного забезпечення, 
для здійснення функцій міжобласного і міждержавного рівнів управління. Згодом облас
ті повинні бути анульовані, що дасть державі найбільший фінансово-економічний ефект. 
Одночасно слід мати на увазі, що чиновники обласного рівня управління намагатимуться 
зберегти чинні 27 регіони і свої посади.

Регіональний рівень державного управління слід посилити новою територіальною оди
ницею -  губернією, яка включатиме території декількох областей. Таких областей в Україні 
повинно бути дев’ять, сформованих на базі дев’яти макросу спільно-географічних районів, а 
саме: 1. Столичну з Київським округом; 2. Центральну; 3. Слобожанську; 4. Донецьку; 5. При
дніпровську; 6. Причорноморську; 7. Подільську; 8. Карпатську; 9. Волинську. Їх обласний 
склад див. у газеті “Урядовий кур’єр” від 13.01.2011, № 5. -  с. 19. Губернії створюються з 
метою подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва, підвищення їх ролі у зовніш
ньоекономічному співробітництві, поглибленні зв’язків з сусідніми державами, а також для 
поглибленого вивчення студентами особливостей функціонально-територіальної структури 
України у вищих навчальних закладах.

Із суспільно-географічних позицій ми не рекомендуємо використовувати термін “регіон” 
як основну таксономічну одиницю на регіональному рівні державного управління регіональ
ним розвитком, бо він має лише загальне пізнавальне значення, характеризує значну тери
торію з точки зору її місцеположення і спільних окремих рис природи, етнокультурних іс
торичних та інших особливостей. Він не є синонімом терміну суспільно-географічний район, 
який характеризує територію з точки зору її спеціалізації і рівня комплексно-пропорційного 
розвитку людської діяльності, особливостей її функціонально-територіальної структури, вну
трішньої організації і цілісності зв’язків між різноякісними частинами і центром (“ядром”).

Одночасно тут слід зберегти ефективні технолого-екологічні, транспортні та організацій
ні зв’язки у міжгалузевих комплексах (чи кластерах) -  машинобудівному, агропромисловому, 
лісогосподарському та інших, порушених ринковими умовами господарювання та приват
ною власністю. Не менш важливим є організація обласних ринків праці і торгівлі товарами 
широкого вжитку.

На даний період межі областей і майбутніх губерній не слід змінювати. Керівником гу
бернії повинен бути справжній губернатор з контрольно-управлінськими та координаційни
ми функціями та невеликим штатом працівників. Губернатор для управлінських зв’язків з
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областями тимчасово повинен мати уповноважених представників з невеликим управлін
ським апаратом. На регіональному рівні управління також повинні розроблятися спеціальні 
заходи з розвитку господарських агломерацій, великих господарських вузлів, майбутнього 
Столичного округу, міст-мільйонників та окремих великих міст, інтегрованих територіаль
них агрокомбінатів, рекреаційних та інших систем (єврорегіонів, СЕЗів, регіональних клас
терів, технопарків тощо).

В) На нинішньому етапі перебудови суспільних, втому числі територіальних відносин, 
головним об’єктом на локальному рівні управління РР як у сільській, так і міській місце
востях повинен на певний період залишитись адміністративний район (АР). Він відображає 
сучасний стан реалізації адміністративної реформи у вигляді відповідної моделі функціону
вання. Влада необґрунтовано планує у 3,3 скоротити чисельність існуючих адміністратив
них районів, тобто різко збільшує транспортну доступність до послуг влади, що невідповідає 
європейським принципам і нормам. Їх можна і доцільно скоротити, коли йдеться про площу 
і чисельність населення, реальну передачу основних повноважень і ресурсів з районного рів
ня на рівень новостворених об’єднаних територіальних громад.

Із значної кількості функціональних повноважень в АР-х районах слід виокремити потре
бу у комплексному розвитку його території, де стратегічними є розвиток підприємств соці
альної і агропромислової сфер, а також неоремісничних підприємств (модний одяг, меблі) та 
“зеленого” туризму, заходів з організації органів всіх форм власності. Значне організаційно- 
управлінське значення мають райцентри (та інші міські поселення), райради яких поки що 
здійснюють координацію діяльності, надають юридично-методичну допомогу майбутнім 
об’єднанням територіальних громад. Вони також організовують роботу районних ринків 
сільськогосподарської продукції та товарів широкого вжитку.

Г) Новим є місцевий рівень управління РР, представлений територіальними громадами 
та їх об’єднаннями в селах і містах, які управляються органами місцевого самоврядування. 
Тут формується відповідний соціум за рахунок спільного проживання (прикладання праці, 
організації відпочинку та задоволення первинних потреб, безпосередніх зв’язків з природою 
та контактів з техногенною ситуацією). Стратегічне значення мають функції управління 
безпосередніми закладами соціальної сфери (школи, охорона здоров’я та природи) та під
приємствами агропромислового виробництва, а також різними ремеслами, “зеленим” туриз
мом, збиранням лісових дарів (гриби, ягоди, горіхи), організацією виїздних послуг (медико- 
оздоровчих, культурних та торгових).

На місцевому та локальному рівнях управління дуже важливим є наявність ініціативно
го та освіченого керівника, здатного організувати і стратегічно спрямувати колектив.

Загальна перспективна структура управління регіональним розвитком України пред
ставлена на рисунку 1.

Що нового пропонує Указ Президента України щодо Стратегії сталого розвитку “Укра,- 
їна 2020”?

Детальніше концепція Президента України щодо Стратегії сталого розвитку “Україна -  
2020” була опублікована в газеті “Урядовий кур’єр” від 15 січня 2015 р. № 6.

Це чіткий порівняно небагатослівний, змістовний і добре структурований документ, 
який повинен стати орієнтиром реального соціально-економічного, екологічного, етнонаціо- 
нального та політичного розвитку України на наступні шість років.

Крім розкриття змісту загальних положень, Указ Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015, деталізує мету Стратегії та чотири вектори розвитку, так звану “дорожню кар
ту” з назв конкретних 62 реформ і програм з таких проблем: національної безпеки України, 
оновлення влади та антикорупційної діяльності, судової і правоохоронної систем, децентра
лізації влади та поліпшення державного управління, дерегуляції та розвитку підприємни
цтва, охорони здоров’я, удосконалення податкової системи, енергонезалежності та створен
ня позитивного іміджу Україні у світовому інформаційному просторі.
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Рис. 1. Перспективна структура управління регіональним розвитком України
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Піонерним, оригінальним та ефективним за змістом у цьому документі є система 25 стра
тегічних індикаторів з реалізації Стратегії, що рекомендуються для оцінювання ходу вико
нання реформ та програм.

Найважливішими серед них є такі: а) за глобальним індексом конкурентоздатності Украї
на повинна увійти до 40 кращих держав світу; б) валовий внутрішній продукт (за паритетом 
купівельної спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує Світовий банк, підви
щиться до шістнадцяти тисяч доларів США; в) питома вага місцевих бюджетів становитиме 
не менше 65 % у зведеному бюджеті держави; г) 75 % процентів випускників загальноосвіт
ніх закладів володітимуть що найменше двома іноземними мовами, що підтверджуватиметь
ся міжнародними сертифікатами; д) за якістю освіти Україна увійде до 50 кращих держав; 
е) буде розроблено разом зі Світовим банком показник добробуту громадян України.

Отже, вищезгаданий Указ Президента України “ Про стратегію сталого розвитку “Україна
-  2020” є концептуальним планом реформ і програм, який потребує змістовного “наповне
ння” науково обґрунтованими технологіями та заходами з боку державних службовців усіх 
рівнів управління, вчених різних галузей знань -  спеціалістів високої кваліфікації та пред
ставників громадських організацій.

УДК 39:911.3 (=161.2:1-87) Роман Лозинський, Андрій Зубик

ПРО БЛЕМ И  СУСП ІЛЬН О -ГЕО ГРАФ ІЧН О ГО  Д О СЛІД Ж ЕН Н Я  
УК РАЇН СЬК О Ї Д ІАСП О РИ

Львівський національний університет імені Івана Франка. м. Львів 
lrm3@ukr.net

There are indispensable methods and concepts of social geography, f irst of its component
-  Ethnogeography for closed and detailed study of Ukrainian Diaspora. The great contribution 
to the Ukrainian diaspora study have made out standing Ukrainian geographers V. Sadovskyi,
S. Rudnytskyi, V. Kubiiovych, I. Teslia, Y. Shymonovych and others. However research of 
the Ukrainian diaspore by geographers, after a f lash in the f irst half 90th of ХХ of century, 
unfortunately, almost ceased. The evidence of this we f ind in an analysis of author’s abstract 
so dissertations which were dedicated diaspora.

There are important changes in the modern environment of foreign Ukrainians. The number 
of Ukrainians in the world, out of limits of Ukraine gradually decreases. In the last two decades 
substantially territorial distribution ofUkrainians changed in the world, part of Ukrainians grows 
in the countries of European Union, diminishes in countries that arose up after disintegration 
of the USSR. The level of urbanization of foreign Ukrainians rises, in many countries they are 
concentrated only in most cities, or even almost exceptionally in the capital. In the structure 
of foreign Ukrainians an amount goes down and part of persons that live on it ethnic earth 
in countries neighbors diminishes: to Russia, Belarus, Romania, Moldova, Russia, Slovakia. 
The feature of modern Ukrainian migration and new diaspore is that she is socially more 
heterogeneous, comparatively with other waves of migration. In previous waves suff iciently 
predominance of certain task forces was clearly traced: peasants, political migration, skilled 
employees and others. The current structure of Ukrainian migrants complicated, it is determined 
by the needs of countries where migrate Ukrainians. It presents most all Ukrainian social 
groups.

Important problems of socio-geographical research of Ukrainian diaspora are: the use of 
outdated data about Ukrainian diaspora; insuff icient number ofsocial and geographical research 
ethnogeographical advanced processes in the Ukrainian diaspora; lack of detailed geographical 
information about Ukrainians settlement many countries; have not studied geography Ukrainian 
culture and Ukrainian language abroad; no study Ukrainian diaspora in the context of the 
modern world scientific approaches to the study of diaspora; unsolved theoretical problems in 
the study of diasporas, including the concept “diaspora".
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ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ У КР А ЇН И

Ключові слова: українська діаспора, суспільна географія, еміграція, трудова
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Українці, як відомо, входять до переліку етнічних спільнот, значна частина представ
ників яких живе поза межами своєї держави, етнічної території. Інакше кажучи, українці 
мають численну діаспору. Вона сформувалася внаслідок тривалого добровільного та приму
сового переселення українців до інших країн, під дією різноманітних чинників, а також вна
слідок зміни державних кордонів. Формування української діаспори відбувалося впродовж 
тривалого часу, найактивніші періоди української еміграції відомі як т. зв. “хвилі міграції”, 
усього їх виділяють чотири. Кожна хвиля має свої особливості, особливо за структурою мі
грантів та країнами еміграції. У сучасний період зростання чисельності українців за кор
доном зумовлено передусім українською трудовою міграцію, яка є результатом негативних 
явищ у економіці України, а з 2014 р. -  ще й політичною ситуацією у Донбасі та в Криму. 
Невід’ємною частиною зарубіжного українства є українці, які проживають на українських 
етнічних землях у складі інших країн: Молдові, Російській Федерації, Білорусі, Румунії, Сло
ваччині. Доволі дискусійним залишається питання чи вважати українське населення цих 
територій діаспорою.

Вивчення української діаспори має важливе теоретичне та практичне значення. У ра
дянський період, впродовж багатьох років, дослідження цієї теми було обмеженим і заідео
логізованим, тому актуальним завданням сучасної української географічної науки є розви
ток діаспоральних досліджень.

Головним чинником сучасної української еміграції є складна економічна ситуація в дер
жаві. Аналіз економічних показників засвідчує значні проблеми в українській економіці, зо
крема, це проблема прихованого безробіття, невідповідність рівня заробітних плат та пенсій 
прожитковому мінімуму та існуючому рівню цін у країні тощо. Трудова міграція стала для 
українців шляхом вирішення проблем матеріального характеру. Еміграції українців сприяє 
те, що завдяки своєму географічному розташуванню Україна знаходиться на перетині мі
граційних коридорів. Офіційні обсяги української міграції згідно даних української статис
тики є незначними. Але поза обліком українських прикордонних та консульських установ 
перебуває значна чисельність українських трудових мігрантів, які залишаючи територію 
України приховують справжню мету виїзду. Більшість сучасних українських мігрантів пе
ребуває у розвиненіших країнах-сусідах України: Російській Федерації та Польщі, значна 
частина українців проживає та працює в Німеччині, Італії, Чехії, Іспанії та Португалії. За
галом за чисельністю легальних трудових мігрантів українці є п’ятою групою у країнах ЄС. 
За даними дослідження української трудової міграції, здійсненого Державною службою ста
тистики України, спільно з Представництвом світового банку України поза межами України 
перебуває більш як 1,5 млн українських трудових мігрантів [2].

Аналіз переписів населення та інших джерел у 53 країнах світу засвідчує, що кількість 
українців у світі, поза межами України, поступово зменшується. На початку 90-х рр. ХХ ст. 
чисельність української діаспори становила 9 млн 850 тис. осіб, тоді як за останніми резуль
татами переписів раунду 2000-2010 рр. та оціночними даними -  7 млн 190 тис. Головна 
причина -  швидка асиміляція українців на просторі колишнього СРСР, особливо у Росії, Ка
захстані, країнах Середньої Азії. Проте, внаслідок новітньої міграції зростає кількість укра
їнців у Іспанії, Італії, Канаді, Польщі, США, Угорщині та Чехії.

В останні два десятиріччя суттєво змінився територіальний розподіл українців у світі, 
зростає частка українців у країнах Європейського Союзу -  зменшується у країнах, що вини
кли після розпаду СРСР. Зростає рівень урбанізації зарубіжних українців, у багатьох країнах 
вони зосереджуються лише у найбільших містах, чи навіть майже виключно у столиці. Зрос
тання частки жителів країн ЄС у структурі зарубіжних мігрантів загалом є сприятливим,
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оскільки відображає європейський вектор інтеграції України. Крім цього, відносно близьке 
розміщення країн ЄС по відношенню до України (порівняно, наприклад, з країнами Амери
ки, Казахстаном, країнами Середньої Азії чи східними регіонами Росії) у поєднання з сучас
ним розвитком транспорту сприяє збереження впродовж тривалого періоду стійких зв’язків 
зарубіжних українців з Україною.

В структурі зарубіжних українців знижується кількість та зменшується частка осіб, які 
живуть на свої етнічних землях у країнах сусідах: Росії, Білорусі, Румунії, Молдові, Росії, 
Словаччині. Зумовлене це дією трьох головних чинників: асиміляція, внаслідок відсутності 
повноцінних українських етнічних середовищ у прикордонних з Україною країнах; частково 
етнічна політика країн сусідів, які не зацікавлені у підтримці українців на своїй території, а 
іноді здійснюють агресивну недружню політику; відсутність підтримки з боку України, вна
слідок її політичної й економічної слабкості, непроведення належної діаспоральної політики; 
зменшення внаслідок негативних показників природного руху населення, адже здебільшого 
українці в прикордонних з Україною регіонах країн-сусідів живуть у економічно слабороз- 
виненій сільській місцевості, відбувається їх міграції у великі міста, а українські поселення 
на етнічних територіях занепадають.

Мовні ознаки української діаспори зумовлені насамперед історичними особливостями її 
формування у різних країнах світу, тривалістю проживання українців, специфікою мовних 
середовищ у які вони потрапили. Найчастіше зарубіжні українці рідною зазначають мову 
своєї етнічної спільноти або мову титульного етносу. Серед української діаспори у країнах 
колишнього Радянського Союзу доволі поширеною є російська мова, що можна пояснити як 
регіоном походження українців, так і процесами мовної асиміляції.

Наукове дослідження української діаспори, особливо заокеанської, розпочалося, вже на
прикінці ХІХ ст., тобто коли вона лише почала формуватися. Впродовж усього ХХ ст. у ньо
му важливу роль відгравали географи. Значний внесок у дослідження української діаспори 
зробили визначні українські географи В . Садовський, С . Рудницький, В . Кубійович, І. Тесля, 
Й . Шимонович й ін. Вони проаналізували демографічні втрати українського народу в часи 
Першої і Другої світових воєн, у т. ч . і внаслідок міграції та депортації, а також асиміляційну 
політику держав, проблеми фальсифікації результатів переписів населення та розселення 
українців поза межами української етнічної території. Уже в період після проголошення не
залежності України, у період наукового сплеску інтересу до діаспори, зокрема, значний був 
внесок у дослідження української діаспори львівської суспільно-географічної школи. Це, зо
крема, наукові монографії про західну й східну діаспору Ф. Заставного, а також численні 
видання серії “Постаті українського земле знання” , за зальною редакцією О . Шаблія, які 
повернули в науковий обіг науковий внесок українських географії діаспори, у тому числі їх 
праці про зарубіжних українців.

У наш час дослідження української діаспори носить вузькоспеціалізований характер. 
Поширеними є дослідження в галузі філології, культурології, політології, історії, інституцій- 
них засад функціонування української діаспори. Натомість, після спалаху у першій половині 
90-их рр. ХХ ст. суспільно-географічних досліджень української діаспори станом на сьогодні 
у цій сфері є певний застій

Дослідження української діаспори географами, на жаль, майже припинилося. Свідченням 
цього, зокрема, є аналіз авторефератів дисертації, присвячених діаспорі. Серед авторефератів 
дисертаційних досліджень розміщених у електронній базі бібліотеки В . Вернадського проблема
тика зарубіжного українства та української діаспори порушується у 49 дослідженнях. Із загальної 
кількості цих досліджень 41 з них на здобуття кандидата наук, 8 -  доктора. Більшість досліджень 
української діаспори здійснили історики -  25 кандидатських та три докторських дисертаційних 
дослідження. Вісім дисертаційних досліджень присвячених українській діаспорі подано на здо
буття кандидата політологічних наук [2]. Проте, серед молодих географів ця проблематика не ко
ристується популярністю. З географічних досліджень варто виділити дисертацію та опубліковану 
на її основі монографію В . Куреляка “Українці Румунської Мараморощини”.
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Без географії, наукове вивчення діаспори не є цілісними і комплексним. Для усебічного 
дослідження української діаспори необхідними є методи та концепти суспільної географії, 
передусім її складової -  етногеографії. Географія дає можливість уточнити територіальний 
розподіл зарубіжних українців, особливості їх розселення, просторові аспекти різноманітних 
суспільних процесів серед зарубіжних українців. Використання географії у дослідженнях 
української діаспори необхідне передусім для аналізу розселення українців у країнах світу, 
просторового вивчення соціальних та демографічних процесів, що відбуваються в україн
ських середовищах зарубіжжя, уточнення дії різноманітних чинників, що відбуваються у 
процесі формування й розвитку української діаспори. Потребують детального досліджен
ня сучасні еміграційні потоки українців, якісні і кількісні зміни в структурі зарубіжного 
українства, зрушення у розселенні українців в “традиційних” країнах української діаспори 
(Канада, Росія, США), розселення у нових країнах міграції (Італія, Іспанія, Португалія), порів
няльний аналіз етнонаціональної та міграційної політики у країнах з численною українською 
діаспорою тощо.

Для географічних досліджень української діаспори важливим є наукове переосмислення 
терміну “діаспора”. Передусім це стосується використання словосполучень “західна україн
ська діаспора” та “східна українська діаспора”. Варто визнати, що попри певну умовність 
територіального поділу, між “західною” та “східною” діаспорою є відмінності в розселенні, 
ступені асиміляції, статевовіковій структурі, освітньому рівні тощо.

Спочатку українців у країнах їхнього проживання називали іммігрантами, українцями- 
іммігрантами, іммігрантами українського походження. Також українці залежно від краї
ни проживання ідентифікували себе як американські, канадські, бразильські українці, чи 
українці американського, канадського, бразильського походження. Діти та внуки україн
ських іммігрантів, для яких постійне перебування в країні народження стало природним, не 
вважали себе іммігрантами. Термін “діаспора” підкреслює факт переважно недобровільного 
переселення етносу. В процесі розвитку недержавних діаспор відбувається формування по
літичної ідеології, спрямованої на утворення власної незалежної держави. Поняття “україн
ська діаспора” засноване на визнанні сучасних кордонів України як історичної та політичної 
реальності, факті проживання українців у інших країнах.

Однією з причин неоднозначності трактування терміну “діаспора” є фактор її утворен
ня. Як останній найчастіше вказують міграцію людей, рідше -  зміну державних кордонів. 
Ідею утворення діаспор в результаті проведення державних кордонів висунув та обґрун
тував американський науковець Р. Брубейкер, який виділив так звані “діаспори катакліз
му”, які виникли внаслідок розпаду великих поліетнічних політичних утворень, -  Російської, 
Габсбурзької та Оттоманської імперій після Першої світової війни, -  та Радянського Союзу, 
Югославії та Чехословаччини наприкінці ХХ ст.

Досить показовим є порівняння “діаспор катаклізму” з трудовими діаспорами. Трудові 
діаспори формуються поступово, тоді як “діаспори катаклізму” є результатом зміни держав
них кордонів; трудові діаспори створюються завдяки добровільним переміщенням мігран
тів, “діаспори катаклізму” виникають без міграції людей; трудові мігранти є громадянами 
країни походження, представники “діаспор катаклізму” -  громадяни тієї країни, де їх заста
ла зміна державних кордонів [4].

Загалом, в українському науковому середовищі немає єдиного підходу до визначення 
терміну “діаспора”. Існуючі підходи не достатньо враховують сучасні зарубіжні напрацю- 
вання у вивченні діаспор, необхідною є розробка концепту “українська діаспора”. У дослі
дженні української діаспори в контексті сучасних світових наукових підходів прогресивним 
напрямком вважаємо вивчення української діаспори із застосуванням проблематики фор
мування так званих “діаспорних мереж”, “циркуляційної міграції” й ін. [5, С. 16-23]. Неви- 
рішені теоретичні проблеми у дослідженні діаспор. Науковець Г. Шеффер виділяє три групи 
таких проблем: а) встановлення факторів, які перешкоджають виникненню нових діаспор 
та їх спротиву асиміляції; б) відсутність знань про те, як діаспори здійснюють вплив на сві
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тову економіку та національні економіки; в) дослідження потребують акценту на умови, що 
сприяють збереженню ідентичності та солідарності діаспоральних спільнот.

Доволі численна джерельна основа дослідження української діаспори здебільшого ґрун
тується на історичних і документальних матеріалах, спогадах і мемуарах, а особливо -  ма
теріалах переписів населення різних країн. Проте, значними перешкодами в опрацюванні 
результатів переписів є різний час проведення, різні критерії та територіальний рівень, у 
розрізі якого публікуються дані. Зокрема, різний час проведення переписів населення та різ
ні критерії роблять науково не зовсім коректним пряме сумування чисельності зарубіжних 
українців.

Відсутність у багатьох країнах статистичної інформації про чисельність українців у роз
різі населених пунктів не дає можливості дослідити детальніше ареали розселення та най
більші громади українців за кордоном. Зокрема, немає належних картографічних матеріа
лів, які відображають розселення українців у Аргентині, Бразилії, Парагваї.

Значною дослідницькою проблемою є повна відсутність достовірної етнічної статисти
ки у деяких країнах з численною українською діаспорою (Бразилія, Аргентина), в наслідок 
чого науковцями десятиріччями використовуються застарілі оціночні дані. Тому є потреба 
у використанні альтернативних джерел (наприклад, даних релігійних громад) а також здій
сненні соціологічних опитувань. Недостатньо у наукових дослідженнях української діаспори 
залучаються матеріали поточної статистики, зокрема міграцій і працевлаштування.

Внаслідок відсутності або недоступності для загалу сучасних даних про українську діа
спору чимало сучасних навчальних посібників та Інтернет-ресурсів, даючи кількісну харак
теристику української діаспори, все ще наводять цифри, котрі вже втратили свою актуаль
ність. Зокрема, при характеристиці східної діаспори наводяться дані перепису населення 
СРСР 1989 р . Натомість у більшості пострадянських країн, після розпаду СРСР, уже про
ведено один-два переписи населення, які проілюстрували значне зменшення чисельності 
українців, що можна пояснити зміною поколінь та асиміляційними процесами.

Українська діаспора є важливим людським, політичним та економічним потенціалом 
для нашої країни. Нагальним кроком є налагодження всебічної співпраці із зарубіжними 
українцями. Наразі не вирішеними залишаються духовні, культурні, мовні та освітні потре
би української діаспори. Важливою і досі не вирішеною є проблема асиміляції зарубіжних 
українців, особливо у країнах колишнього Радянського Союзу, де українці швидко русифіку
ються, інтегруючись в значно численніше середовище росіян чи російськомовних вихідців з 
країн колишнього Радянського Союзу.

Сучасні реалії розвитку незалежної України продемонстрували значні проблеми у нала
годженні співпраці із українською діаспорою. Так, проблеми економічного розвитку, відсут
ність реформ у економіці ускладнюють економічну співпрацю із українцями, які прожива
ють у західній діаспорі. Внутрішні економічні проблеми стали перешкодою для повноцінного 
фінансування культурних, освітніх програм для зарубіжних українців. Значною проблемою 
для українців, які проживають у країнах колишнього Радянського Союзу, є проблеми ру
сифікації. На відміну від держав-сусідів Польщі, Румунії та Угорщини, які активно підтри
мують своїх співвітчизників, що проживають у прикордонних територіях шляхом видачі 
документів, що спрощують в ’їзд до країни, паспортів та виплаті соціальних виплат Україна 
практично не застосовує активних дій.

У виробленні державними органами України діаспоральної політики потрібно врахову
вати, що особливістю сучасної української міграції і нової діаспори є те, що вона є соціаль
но неоднорідніша, порівняно з іншими хвилями міграції. У попередніх хвилях доволі чітко 
простежувалося переважання певних соціальних груп: селяни, політична міграція, кваліфі
ковані працівники тощо. Сучасна структура українських мігрантів складніша, вона визна
чається потребами країн, у які мігрують українці. У ній представлені майже всі соціальні 
групи українців. Крім цього, попри те, що найактивнішою є міграція із Західної України, 
численною є також міграція російськомовних українців зі сходу та півдня, а також із Києва
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й інших великих русифікованих міст. Тому, мовна, релігійна структура, а також політичні 
погляди та соціокультурні орієнтири сучасної української міграції також є доволі неоднорід
ними. Це об’єктивно ускладнює консолідацію сучасної хвилі українців, вимагає нових під
ходів у діаспоральній політиці України.

Тематика української діаспори недостатньо представлена у навчальних дисциплінах, 
що читаються студентам на географічних факультетах вищих навчальних закладів. Нагаль
ною є потреба впровадження у навчальні програми окремої навчальної дисципліни, пред
метом якої була б українська діаспора. Очевидно, що на такі дослідження в першу чергу 
мають орієнтуватися існуючі кафедри географії України (у Києві, Львові, Тернополі, Одесі, 
Мелітополі). Це має знайти своє відображення у написанні студентами курсових робіт, ма
гістерських робіт, у аспірантських дисертаційних дослідженнях. Теоретичні та прикладні 
суспільно-географічні дослідження у вищих навчальних закладах повинні стати фундамен
том практичних рішень і заходів з боку влади у питаннях діаспори.

Недостатніми є суспільно-географічні дослідження найсучасніших етногеографічних 
процесів в українській діаспорі. Історію формування української діаспори, як відомо, при
йнято ділити на так звані “хвилі” чи періоди еміграції. Якщо перші три періоди більш-менш 
досліджено, то останній період фактично залишився поза увагою географів. Четвертий пе
ріод української еміграції почався з часу проголошення незалежності України і триває досі. 
Варто зосередити увагу на дослідженні особливостей трудової міграції в ці країни з метою 
виділення основних районів міграції, галузей в яких зайняті українські заробітчани, й т. п. 
Недостатньо вивченою є географія української культури та української мови за кордоном. 
Адже діаспора є частиною українського культурного простору, через буття діаспори відбува
ється процес збагачення й урізноманітнення української присутності в світі.
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The article analyzes the trends and spatial aspects of demographic aging in Ukraine. The main factor of 
demographic aging is fertility decline while life expectancy is increasing very slowly. The rate of aging change 
of the population in different types of settlements for the period 1989-2015 was calculated, including the gender 
aspect. It was established that the level of aging in Ukraine for the past 25 years has increased by one-third; at the 
beginning of 2015, the proportion of people with age over 65 is 15.6 %. The fastest aging is observed among the 
urban population, particularly men while the rate of women aging in rural areas is the lowest, however, this group 
has the highest level of demographic aging.
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The highest level of aging is typical for Chernihiv region, particularly in rural areas -  almost 28 %. There 
is also the highest level of longevity in Ukraine. High rates of aging are typical for Cherkasy, Donetsk, Lugansk, 
Poltava and Kirovohrad regions, where fertility has fallen to extremely low levels. The lowest level of aging 
is observed in western and southern areas, including Zakarpattya, Rivne, Volyn, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi 
regions. They are the regions with the highest birth rates, as well as high life expectancy, compared to the average 
Ukrainian level. Kyiv, due to considerable migration flows of young people and positive natural increase, also 
showed the low level of aging.

Since 2012, the demographic load is growing. Now the figure is 443 per 1,000 persons aged 15-64 years, 
including children burden -  218, burden ofthe elderly -  225. The highest demographic burden is observed among 
the elderly in Chernigov, Vinnitsa, Kirovograd and Donetsk regions, the lowest - in Zakarpattya.

Analysis of the fifteen indicators of demographic aging and age structure allowed selecting seven types 
of regions and Kyiv. There is a clear trend of increase in the proportion of people with age 65 and older from 
west to east. In the west of the country, demographic situation is more favorable; in some areas positive natural 
increase was observed, alongside with increasing of life expectancy. There is a low level of fertility, higher rates of 
premature mortality and aging in the east.

Ключові слова: вікова структура, демографічне старіння, демографічне
навантаження, рівень старіння.

Key words: age structure, demographic aging, the demographic burden, the level of 
aging.

Однією з проблем сучасної України є старіння населення, яке по суті не є лише демогра
фічним процесом, а й суспільним, оскільки зумовлює певні зміни у соціальній та економічній 
сферах.

Існує кілька підходів до оцінки рівня демографічного старіння. Найчастіше демографіч
не старіння вимірюється по методиці, запропонованій польським демографом Е. Россетом і 
по шкалі англійського демографа Дж. Сандберга. По класифікації Е. Россета за межу старо
сті прийнято вік 60 років. Частка менше 8 % вказує на відсутність ознак демографічної ста
рості. Рання перехідна фаза між станом демографічної молодості і старості наступає, якщо 
частка людей, старше 60 років знаходиться у межах 8-10 %, пізня перехідна фаза -  10-12 %  
Стан демографічної старості виникає, коли значення перевищує 12 % людей похилого віку. 
Однак стрімкі процеси демографічного старіння у світі зумовили необхідність виділення ще 
одної фази -  глибокої демографічної старості, про яку можна говорити в тому випадку, коли 
частка людей у віці 60 років і старше перевищує 15 %.

На думку Дж. Сандберга основним показником демографічного старіння населення є 
чисельність груп населення у віці до 19 років та старше 60 років. Демографічна старість 
настає тоді, коли частка осіб до 19 років опускається нижче 30%, а частка осіб у віці понад 
60 років перевищує 15 %.

1959 р. експерти-демографи ООН прийняли вік 65 років як межу для вимірювання про
цесів старіння і запропонували вважати населення старим, якщо частка осіб старше 65 ро
ків більше 7 %.

В українській демографії прийнято визначати початок демографічної старості від межі 
9-10 %  осіб, старше 60 років, 11-15 %  -  середній рівень старості, 16-20 % -  старе населення, 
понад 21 % -  надзвичайно старе населення.

Індикаторами демографічного старіння є співвідношення часток різних вікових груп, 
рівень старіння, або коефіцієнт старості (відсоток старих людей у всьому населенні, згідно 
різних підходів), індекс старіння(число осіб похилого віку на 100 дітей), коефіцієнт довго
ліття (частка осіб у віці старше 80 років в чисельності населення у віці старше 60 років), ко
ефіцієнт підтримки батьків (частка осіб у віці 85 і старше у загальній кількості 50-55-річних 
людей), демографічне навантаження (розраховується як відношення числа дітей, і (або) осіб 
старше працездатного віку на 1000 осіб працездатного віку).

На межі ХІХ-ХХ ст. частка осіб, старше 60 р. становила всього 3-4%, а частка дитячого 
населення -  приблизно 40 % (така структура властива сучасній Африці). У результаті три
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валого скорочення народжуваності та стабільного, проте дуже повільними темпами, збіль
шення середньої тривалості життя частка людей похилого віку неухильно зростала. Старін
ня населення в Україні фіксується з початку 1960-их рр. Сьогодні Україна знаходиться в 
четвертій десятці країн за рівнем старіння у світі. На початку 2015 р. частка людей старше 
65 років становила 15,6 %, а у віці понад 60 р. -  21,7 % (табл. 1). Отже в Україні досягнуто 
надзвичайно високого рівня демографічного старіння.

Таблиця 1
Динаміка вікових змін в Україні, %

Категорії населення

1989 р. (перепис) 1.01.2015 р. Зміна рівня 
демографічного 

старіння, 
2015/1989

0-14 15-64 65 і 
старше 0-14 15-64 65 і 

старше

Все населення 21,6 66,7 11,7 15,1 69,3 15,6 133,3
чоловіки 23,8 68,8 7,4 16,8 72,0 11,2 151,4
жінки 19,7 64,9 15,4 13,6 67,0 19,4 126,0

Міські поселення, 
всього 21,9 68,7 9,4 14,4 70,8 14,8 157,4

чоловіки 24,0 69,9 6,1 16,2 72,9 10,9 178,7
жінки 20,1 67,7 12,2 12,9 69,0 18,1 148,3

Сільські поселення 20,9 62,6 16,5 16,5 66,0 17,5 106,1
чоловіки 23,4 66,4 10,2 18,0 70,1 11,9 116,7
жінки 18,8 59,5 21,7 15,2 62,3 22,5 103,7

За останніх 25 років рівень старіння в Україні зріс на третину, що головно забезпечува
лося вищими темпами старіння чоловічого населення. Однак частка чоловіків похилого віку 
майже удвічі менша від частки жінок похилого віку, що є наслідком надсмертності чолові
ків працездатного віку. У віці понад 100 років кількість жінок вища у 2,8 рази від кількості 
чоловіків, серед міських жителів кількість довгожителів більша у 3,2 рази порівняно з сіль
ськими поселеннями. Такі риси постаріння властиві лише пострадянським країнам Східної 
Європи.

Водночас в Україні посилюється старіння міського населення, що загалом характерно за
хідноєвропейським країнам, в яких урбанізаційні процеси практично зупинилися, а стрімке 
зниження народжуваності вже не компенсується міграційним приростом молодих контин
гентів населення. Темпи приросту осіб віком 65 років і старше за період 2001-2014 рр. у 
містах становили 14,3 %, а у селах темпи приросту кількості старших людей стабільно ско
рочувалися і набули від’ємних значень (-0,16 %).

В результаті незначного підвищення народжуваності протягом останніх десяти років 
процес старіння дещо вповільнився, однак суспільно-політична криза 2014-2015 рр., а та
кож структурно-демографічні фактори (зокрема те, що у дітородний період вступають ма- 
лочисельні когорти народжених у 1990-і) уже призвела до зниження кількості народжених 
дітей. Так, за перше півріччя 2015 р. кількість народжених в Україні скоротилася на 40 тис. 
порівняно з аналогічним періодом 2013 р. (без урахування територіальних змін). В середньо
му на одну жінку народжується 1,5 особи, при тому, що для простого заміщення поколінь 
сумарний коефіцієнт повинен становити 2,2 особи. Отож, тенденції старіння у подальшому 
наростатимуть. За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України 
у 2030 р. частка людей, старше 60 років збільшиться до 26 %.

Україна характеризується статевими відмінностями процесу старіння: найстаршим кон
тингентом є сільські жінки, їх середній вік найвищий -  43,5 років, тоді як у містах середній 
вік жінок становить 42,8 років. Серед чоловічого населення найнижчий рівень старіння у 
містах -  всього 10,9 %, а середній вік складає лише 37,8 років. В сільській місцевості вна
слідок від’ємного міграційного балансу середній вік чоловіків найменший -  37,7 років.

Для України характерні значні регіональні відмінності рівня старіння. До найбільш по
старілих належать центральні, східні та північно-східні області, а саме Чернігівська, Кірово-
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градська, Черкаська, Вінницька, Донецька. До відносно молодих належать західні області 
-  Закарпатська, Рівненська, Волинська та м. Київ (рис. 1).

Рис. 1. Рівень демографічного старіння населення України, 2014 р.

Особливості демографічних процесів, які характерні Україні призвели до того, що від
бувається значне зменшення кількості людей працездатного віку, що в свою чергу породжує 
підвищення демографічного навантаження, одного з найважливіших індикаторів демогра
фічного старіння. Станом на 1 січня 2015 р. загальне навантаження становило 443 особи 
на 1000 осіб у віці 15-64 роки, навантаження особами від 0 до 14 років становило 218, а 
навантаження особами старше 65 років -  225 осіб на 1000 людей у віці 15-64 роки. Лише за 
рік демографічне навантаження збільшилося на 11 осіб в розрахунку на тисячу.

Зростання загального навантаження відбувалося до 1996 р. (до 516 осіб на 1000 осіб пра
цездатного віку) головно завдяки зростанню кількості людей похилого віку (рис. 2). З 1997 р. 
до 2011 р. загальне навантаження знизилось до 419 осіб на 1000 працездатних, що було 
наслідком помітного зниження народжуваності і скорочення середньої тривалості життя. У
2004 р. демографічне навантаження дітьми, яке до цього стабільно було вищим, зрівнялося 
з показником навантаження людьми похилого віку, оскільки тривалість життя дещо зросла. 
Отже, сьогодні знову відбувається підвищення загального демографічного навантаження.

Помітною є диференціація демографічного навантаження за типом поселень. Більш висо
кий рівень старіння населення притаманний саме сільським жителям, що зумовлює і більше 
демографічне навантаження, ніж у міських поселеннях. Проте, з 1996 р. демографічне наванта
ження у сільській місцевості стабільно скорочується. А зростання демографічного навантажен
ня упродовж останніх чотирьох років відбувається винятково за рахунок міського населення.

Серед сільських жителів навантаження особами як віком 0-14 років, так і 65 і старше є 
вищими, ніж у містах. Навантаження особами пенсійного віку є вищим ніж дітьми, це осо-
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навантаження особами у віці 0-14років

навантаженя особами 65 років і старше 

Рис. 2. Динаміка демографічного навантаження населення України

бливо негативно відзначається на демографічному потенціалі села, оскільки обмежує мож
ливості природного приросту його населення, спричиняє депопуляцію села і призводить до 
його старіння.

Найвище загальне навантаження притаманне Чернігівській, Кіровоградській, Вінниць
кій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській областях (рис. 3). Причому у Во
линській, Рівненській, АР Крим, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопіль
ській, Херсонській, Чернівецькій областях та в м. Києві переважають діти віком 0-14 років 
над особами старше 65 років.

Загальне навантаження на населення, 
осіб на 1000 осіб 15-64 роки 5 Одеса

460,1 і більше ^

| | 440,1 -460

І  менше 420

Загальна чисельність, осіб

0 -  14 65 років і
років Ці старше 

в 1мм стопчика - 25 000 осіб

Рис. 3. Демографічне навантаження населення, 2014 р.
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Територіальні особливості демографічного старіння досліджено за допомогою методу ба
гатовимірного аналізу. На основі п’ятнадцяти показників, що характеризують рівень і осо
бливості процесу старіння населення, було виділено сім типів областей (рис. 4).

Рис. 4. Типи областей за рівнем демографічного старіння, 2014 р.

Перший тип -  Закарпатська область, де частка осіб 65 років і старше становить 11,3 %  
Це регіон із наймолодшою віковою структурою населення в Україні та додатними показни
ками природного приросту. Такі показники пояснюються високою народжуваністю і неви
сокими показниками смертності на фоні середньо українських значень. В області переважає 
навантаження дітьми: 274 особи на 1000 працездатних, тоді як навантаження особами ві
ком 65 років і старше є нижчим -  158 осіб.

Окремий таксон складає м. Київ, яке завдяки міграції сюди молоді характеризується 
молодою віковою структурою: частка осіб віком 65 років становить 13,4 %

Другий таксон включає Рівненську та Волинську області. Цей регіони з початковим рів
нем старості, додатним природним приростом і загалом сприятливою демографічною ситу
ацією.

Третій таксон об’єднує Львівську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. Це регі
он із сприятливою демографічною ситуацією, невисокими показниками старіння на фоні 
України. Незначне природне зростання властиве лише Чернівецькій області, а постаріння 
зумовлене не лише зниженням народжуваності, а й вищою, ніж в інших областях України 
тривалістю життя.

В четвертий таксон входять АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропе
тровська, Харківська та Запорізька області. Регіони з показниками старіння та народжу
ваності на рівні середньоукраїнських. Ці області характеризуються менш сприятливою си
туацією, ніж попередні. В Одеській та Херсонській областях переважає навантаження ді
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тьми, що вказує на вищу народжуваність. Це підтверджує індекс старіння, який в АР Крим, 
Одеській, Миколаївській, Херсонській є нижчим за 100. Демографічне старіння зумовлене 
також зростанням тривалості життя у старших вікових групах. Серед областей Запорізька, 
Дніпропетровська та Харківська, які мають вищий рівень урбанізації, характеризуються 
дещо вищими показниками старіння, що свідчить про прискорені темпи старіння міського 
населення.

П’ятий таксон об’єднує Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, Київську та Тернопіль
ську області. Це регіон з доволі високим рівнем старіння, що пов’язано з високими показни
ками міграції населення та низькою народжуваністю. Це області, де велика кількість сіль
ського населення, яке характеризується високою часткою людей похилого віку та міграцій
ним відтоком. Винятком є лише Київська область, де найменший в групі рівень старіння.

До шостого таксону належать Донецька, Луганська, Кіровоградська, Полтавська, Чер
каська, та Сумська області. Це регіони з високими показниками старіння, депресивною 
загалом ситуацією, наднизькою народжуваністю, яка і наполовину не забезпечує простого 
відтворення чисельності, та невисокої тривалості життя за рахунок значної смертності пра
цездатних чоловіків у віці від 50 до 60 років та високої внутрішньої міграції. Військовий 
конфлікти суттєво посилить процеси старіння в донецькій та Луганській областях, адже в 
майже двохмільйонній когорті мігрантів домінує молодь та люди працездатного віку.

До сьомої групи відноситься Чернігівська область -  регіон з найгіршою демографічною 
ситуацією в Україні та найвищими показниками старіння населення. Частка осіб віком 
65 років і старше є найвищою і становить 18,8 %, що значно вирізняє її з-поміж інших об
ластей. Дуже високі диспропорції між старінням у містах та селах. Частка осіб 65 років і 
старше у містах становить 14,1 %, а в селах 26,8 %. Відповідно демографічне навантаження 
особами похилого віку, особливо в сільській місцевості, є одним з найвищих в Україні. Кое
фіцієнт довголіття також найвищий у Чернігівській області. За умови збереження сучасних 
темпів скорочення населення через 50 років регіон може зникнути з карти України.

Отже, просторовий аналіз особливостей демографічного старіння демонструє чітку тен
денцію зростання частки осіб 65 років і старше з заходу на схід. На заході країни демо
графічна ситуація є більш сприятливою, в деяких областях з’явився додатний природний 
приріст, зростає тривалість життя. На сході країни загалом низька народжуваність, вищі 
показники передчасної смертності населення та високі показники старіння.
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Research demografic indicators of dynamics in Lviv region in ХХ -  beginning XXI century 
detect strengthening of demographic threats. Only clearly organized system of demographic 
safety can confront the threats of various kinds. Determination of demographic safety quantity
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ofthe region based on making them to comparable admeasurement. Optimization allows to pass 
from different units of measurement into one and as a result identify a single integral indicator 
demographic safety in a given administrative unit. To determine the state of a demographic 
situation in the region 11 demographics indicators was applied and as a result -  normalization 
and reduction to a single standardized measurement def ined 4 level of demographic safety. 
Based on author’s calculations made generalized dynamic analysis of demographic safety in 
Lviv region from 1990 to 2013 and found that the levels of demograf ic safety decreased by 
2008, and then increased in 2013, moving from a state of a demographic danger to the state 
of a demographic dangers. According to the result of a spatial analysis of the demographic 
situation in the region in 2013 allocated 4 districts and two cities of regional importance as a 
demographic danger. The remaining of administrative units are in a state of a demographic 
threat, and only Yavoriv, Zhovkva districts are in a state of demographic risk. According to 
the author’s calculations tendencies change indicator of demography integral safety during 
2008-2013. The most negative changes was revealed in Novyy Rozdil, and the best changes
-  Kam^enka-Buska district. Since 2008 demographic safety level increased in seven districts 
and two cities of Lviv region. On the negative trend of a demographic threat to the state of a 
demographic danger moved Brody and Radekhiv districts and towns of Borislav and Morshyn 
With state of demographic risk to the demographic threat passed Novyy Rozdil. This situation of 
demographic threat in Lviv region partly depend on several socio-economic factors: the highest 
level of depreciation observed for transport infrastructure, and is a signif icant deterioration of 
power supply networks and about the infrastructure objects collection and recycling. To improve 
the overall situation in the districts we propose to apply a series of priority actions in different 
f ields: birth rate increase, health, labor and migration policy f ield.

К лю чові слова: демографічна безпека, демографічна загроза, демографічна небезпека, демографічний 
ризик, нормалізація показників, єдиний інтегральний показник демографічної безпеки.

Key words: demographic safety, demographic threat, demographic danger, demographic risk, normalization 
o f  indicators, the only integral indicator o f  demographic safety.

Дослідження динаміки демогеографічних показників Львівської області ХХ -поч. ХХІ ст. 
виявляє посилення демографічних загроз у надзвичайно низькій народжуваності, надсмерт- 
ності чоловіків працездатного віку, повільному зниженні дитячої смертності, високих мігра
ційних втратах. Як результат постійне поступове скорочення кількості населення у більшості 
районах Львівської області та загалом по області, а це є впливовим чинником стримування 
розвитку регіону і перешкодою для досягнення нової якості економічного зростання. Тому 
виникає необхідність оперативного виявлення негативних демографічних явищ та потен
ційних можливостей для забезпечення стабільного функціонування та розвитку суспільства. 
Протистояти загрозам різного характеру може тільки чітко налагоджена система демогра
фічної безпеки.

Визначення величини стану демографічної безпеки регіону ґрунтується на нормалізації 
показників, зведення їх до одного, співвимірного вигляду -  від 0 до 1. Нормалізація дозволяє 
перейти від різних одиниць вимірювання до однієї, за якої “найкращому” значенню показни
ка відповідатиме 1, а “найгіршому” -  0. Нормалізовані значення показників, які змінюються 
від 0 до 1, характеризують ступінь наближення індикаторів до оптимального значення.

Здійснивши аналіз динаміки 11 демографічних показників -  загального приросту; за
гального коефіцієнта народжуваності, сумарного коефіцієнта і брутто-коефіцієнта народжу
ваності; природного приросту; очікуваної тривалості життя; міграційного приросту; загаль
ного коефіцієнта смертності, коефіцієнта смертності дітей до 1 року, коефіцієнта старін
ня населення і демографічного навантаження непрацездатного населення на працездатне, 
проведено розрахунок інтегрального індексу демографічної безпеки регіону, який одержано 
шляхом складання вищезазначених стандартизованих показників. Інтегральний індекс де
мографічної безпеки змінюється під впливом різних соціально-економічних чинників, які 
зумовлюють характерну динаміку окремих його компонентів. Різна інтенсивність дії загроз 
обумовлюють необхідність виділення груп із різним рівнем демографічної безпеки. Вико
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нано типізацію території Львівської області за рівнем демографічної безпеки, в результаті 
якого було виділено наступні рівні безпеки: від 0 до 0,382 -  стан демографічної небезпе
ки, 0,383-0,618 -  стан демографічної загрози, 0,619-0,854 -  стан демографічного ризику,
0,855-1 -  стан демографічної безпеки [1].

На основі авторських розрахунків нами здійснено узагальнений динамічний аналіз ста
ну демографічної безпеки Львівської області з 1990 р. до 2013 р. (рис. 1). Загалом виявлено, 
що рівень демографічної безпеки до 2008 року знижувався, а потім зріс з 0,381 до 0,497 у 
2013 р., перейшовши із стану демографічної небезпеки до стану демографічної загрози.

Рис. 1. Динаміка рівня демографічної безпеки Львівської області 
(розраховано автором за [3])

Внаслідок проведеного просторового аналізу стану демографічної ситуації області у 
2013 р. виділено чотири райони та два міста обласного значення із станом демографіч
ної небезпеки (високі рівні показників-дестимуляторів та низькі -  показників-стимуляторів): 
Бродівський (0,349), Жидачівський (0,237), Перемишлянський (0,231), Радехівський (0,365), 
м. Борислав (0,323) та м. Моршин (0,343) (рис. 2). У Бродівському районі одна з найнижчих 
очікувана тривалість життя та досить висока смертність, Жидачівський і Перемишлянський 
райони мають найгірші демографічні показники, у Радехівському районі досить висока дитя
ча смертність (5 місце серед районів), у м. Борислав у 2013 р. зафіксовано дуже високу дитячу 
смертність, вищий рівень дитячої смертності простежується лише у м. Самбір, а у Моршині 
найнижча народжуваність. Решта адміністративних одиниць перебувають у стані демогра
фічної загрози (0,383-0,618), лише Яворівський і Жовківський райони знаходяться у стані де
мографічного ризику (0,619-0,854) за рахунок високого рівня народжуваності, низького рівня 
дитячої смертності та найнижчих показників старіння і демографічного навантаження насе
лення. У 2013 р. у стані демографічної безпеки (0,855-1) не перебував жоден район в області.

Проведений аналіз свідчить про наявність різних тенденцій у сфері демографічної без
пеки на регіональному рівні. З 2008 р. рівень демографічної безпеки зріс у семи районах і 
двох містах Львівської області, а саме у Буському, Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Мос- 
тиському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському, м. Дрогобич та м. Трускавець 
(табл. 1). Зі стану демографічної небезпеки до стану демографічної загрози піднялись Бусь- 
кий та Кам’янка-Бузький райони, а решта залишились у стані демографічної загрози. У кри
тичному стані демографічної небезпеки, надалі понижуючи свої показники, перебувають 
Жидачівський та Перемишлянський райони. З негативною тенденцією зі стану демографіч
ної загрози у стан демографічної небезпеки перейшли Бродівський та Радехівський райони, 
а також м. Борислав та м. Моршин. Зі стану демографічного ризику у стан демографічної 
загрози опустилось м. Новий Розділ.
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Рис. 2. Рівень демографічної безпеки Львівської області, 2013 р. області
(розраховано автором за [3])

У 2008 р. інтегральний індекс демографічної безпеки коливався від 0,239 у Перемишлян- 
ському районі до 0,765 у Яворівському районі. У 2013 р. діапазон майже не змінився, однак 
полярні величини знизились: значення 0,227 у Перемишлянському та 0,727 у Яворівському 
районах. У 2008 р. вищі від середньообласного (0,381) коефіцієнти рівня демографічної без
пеки були у всіх містах обласного значення та майже у всіх районах, окрім Буського, Жида- 
чівського, Кам’янка-Бузького та Перешлянського. У 2013 р. ситуація дещо змінилася -  вищі 
від середньоообласного коефіцієнти, були у Жовківському, Миколаївському, Мостиському, 
Пустомитівському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському та Яворівському райо
нах, а також м. Новий Розділ (рис. 2). Найкардинальніші негативні зміни відбулись у м. Но
вий Розділ (показник зменшився на 0,165 одиниць), внаслідок значного спаду міграційного 
прибуття та зростання показника дитячої смертності. Найкращі позитивні зміни відбулись 
у Кам’янка-Бузькому районі, де показник збільшився на 0,119, через значне зростання на-
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роджуваності та спад дитячої смертності (у 2008 році в даному районі спостерігався найви
щий показник дитячої смертності).

Таблиця 1
Динаміка рівня демографічної безпеки районів Львівської області

2008 р. Стани демографічної безпеки 2013 р.
Буський

^демогргїфітааіїбоезпека

Бродівський
Жидачівський Жидачівський
Кам ’янка-Бузький Перемипшянський
Перемипшянський Радехівський

' м. Борислав
м. Моршин

Бродівський .

демографічна загроза

Буський
Городоцький Городоцький
Дрогобицький Дрогобицький
Золочівський Золочівський
Миколаївський Кам’янка-Бузький
Мостиський Миколаївський
Пустомитівський Мостиський
Радехівський Пустомитівський
Самбірський Самбірський
Сколівський Сколівський
Сокальський Сокальський
Старосамбірський Старосамбірський
Стрийський Стрийський
Турківський Турківський
м. Львів м. Львів
м. Борислав / м. Дрогобич
м. Дрогобич м. Новий Розділ
м. Моршин / м. Самбір
м. Самбір м. Стрий
м. Стрий м. Трускавець
м. Трускавець м. Червоноград
м. Червоноград
Жовківський

^демографічний ризик
Жовківський

Яворівський Яворівський
м. Новий Розділ

демографічна безпека

Даний стан демографічної загрози у Львівській області частково обумовлений низкою 
соціально-економічних чинників. За результатами експертного оцінювання стану та про
цесу розвитку об’єктів інфраструктури прикордонних територій Львівської області протя
гом 2008-2013 рр. виявлено, що найвищий рівень зносу основних засобів спостерігається 
для об’єктів транспортної інфраструктури (від 69 % -  для об’єктів шляхового господарства 
до 53 % -  для об’єктів авіаційного транспорту); вагомою залишається й зношеність мереж 
електропостачання (79 % -  у 2013 р.) та об’єктів інфраструктури збору і утилізації відходів 
(72 %) [2].

Щодо покращення загального соціально-економічного стану в області та підвищення рів
ня демографічної безпеки можна запропонувати перспективні напрямки:
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-  посилити роботу із забезпечення дітей місцями у дитячих садках;
-  створення робочих місць із гнучким графіком роботи;
-  вагоме значення має розвиток мережі доступних для сімей позашкільних навчальних 

закладів, будинків дитячої творчості, центрів ігрової підтримки, літніх оздоровчих таборів 
для школярів тощо.

-  профілактика розповсюдження основних факторів ризику серед усього населення;
-  медичний супровід та контроль у групі осіб, які вже мають захворювання, зокрема ам

булаторне лікування та спостереження упродовж життя для зниження ризику виникнення 
ускладнень та ймовірності смерті;

-  високоякісна спеціалізована кардіологічна допомога, у тому числі швидка медична до
помога та невідкладна кардіохірургія;

-  у Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі слід передбачити достат
ню кількість боксованих палат для хворих на хіміорезистентний туберкульоз та створити 
відділення хоспісної допомоги;___________________________________________________________
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Рис. 3. Динаміка рівня демографічної безпеки у Львівській області 
за 2008-2013 рр. області (розраховано автором за [3])
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-  особливо державним органам потрібно звернути увагу на рекламу алкогольних напоїв 
де показана заманлива картинка для молоді, Тому дуже важливий доступ сільської молоді 
до різноманітних молодіжних організацій та рухів;

-  пом’якшити негативні економічні наслідки старіння населення можна за рахунок трьох 
груп заходів впливу: дати змогу людям працювати довше, підвищити продуктивність праці 
тих, хто працює;

-  у міграцій політиці важливими є три основні напрями: формування привабливого міс
цевого ринку праці; підтримка й соціальний захист трудових мігрантів та їхня реінтеграція 
в українське суспільство; запобігання нелегальним трудовим міграціям.

Висновки. На даний час Львівська область перебуває у стані демографічної загрози, 
але після 2008 року інтегральний показник рівня демографічної безпеки має позитивну 
тенденцію зростання. Більшість районів та міст обласного значення також перебувають у 
станы демографічної загрози. Порівяно з 2008 р. у 2013 р. найкардинальніші негативні змі
ни відбулись у м. Новий Розділ внаслідок значного спаду міграційного прибуття та зростан
ня показника дитячої смертності. Найкращі позитивні зміни відбулись у Кам’янка-Бузькому 
районі, через значне зростання народжуваності та спад дитячої смертності.
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УДК 911.3 Оксана Брацьо

СЕРЕД НІ М ІСТА  ЗАХ ІД НОГО  РЕГІО Н У  УКРАЇН И  У  ВН УТРІШ Н ЬО О БЛАСН И Х  
ЕК ІСТИ Ч Н И Х  ТА  ЕК О Н О М ІЧ Н И Х  СП ІВВІД Н О Ш ЕН Н Я Х

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 
bratso@ukr.net

Medium cities are an important part of settlement system at the national and regional 
levels. They ensure the proportionality of regional development, connectivity of hierarchical 
types of settlements, the normal functioning of the service sector. In Western region of Ukraine 
was formed eight medium cities, but their placement is the most irregular among all regions 
of Ukraine. The scientif ic literature traditionally focuses on the importance of administrative, 
organizational, socio-economic functions of medium cities. The real situation may be estimated 
by the analysis of place and role of medium cities in regional settlement and economic relations 
on the basis of actual statistical information.

The realized analysis showed that medium cities play an important role in the settlement 
network and economy of the western regions of Ukraine. Adding 9.9% of urban settlements in 
regions where they are located, which is close to the national average, they concentrate 9.3% of 
the population and 18.4% ofthe urban population what with a low level of urbanization shows 
a signif icant demographic potential. All medium cities are cities of regional importance, what 
shows their economic role in the regions, six of them are district centers, performing important 
administrative functions.
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Medium cities in the region differ in economic development, although all of them are 
economic centers at regional level. The greatest role in the regional economy play Novovolynsk, 
Mukacheve and Kalush, particular Novovolynsk that leads in the region with many indicators, 
surpassing even the regional center Lutsk Most medium cities with one or more of analyzed 
indicators exceeding average regional level. Lowest rates in regional relations show Drohobych, 
Stryi and Chervonograd due to the most developed settlement network in the Lviv region ofthe 
studied area, as well as a placement of strong regional center Lviv.

Despite the small number and irregular placement, the existence of medium cities is a 
necessary condition for normal social and economic functioning at the regional level, which 
makes rational planning of their further development an important regional task.

К л ю чов і слова: середнє місто, область, поселенська мережа, економіка, 
Західний регіон України.

Keywords: medium city, region, settlement network, economy, Western region o f  
Ukraine.

У західних областях України до категорії середніх за людністю належать 8 міст, що скла
дає 18 %  усіх середніх міст України та 6 % міст регіону. Розміщені міста вкрай нерівномірно: 
сформувались у 4 областях, у інших 4 областях регіону відсутні, причому загалом в Укра
їні середні міста відсутні у 6 областях, що свідчить про диспропорції їх розміщення саме 
в Західному регіоні. Для областей регіону, в яких відсутні середні міста, характерні певні 
диспропорції системи розселення за рахунок наявності одного чи двох великих чи дуже ве
ликих міст та малих міст, відсутність середніх міст послаблює зв’язаність ієрархічних типів 
поселень [1].

У науковій літературі традиційно наголошується на важливості адміністративно- 
управлінських, організаційних, соціально-економічних функцій середніх міст, їх стабіліза
ційній ролі у системах розселення. Водночас, для даної категорії міст є характерним комп
лекс проблем, перш за все соціально-економічного та демографічного характеру, що стримує 
їх розвиток та певною мірою нівелює прогнози щодо їх перспективності, зроблені раніше [7]. 
Для адекватного визначення шляхів подальшого розвитку міст важливо оцінити їх роль на 
обласному рівні.

Таблиця 1
Середні міста у поселенській мережі західних областей України 

(станом на 1 січня 2015 року) (розраховано за даними [8])

Область
К-сть

середніх
міст

Частка середніх 
міст у міських 
поселеннях, %

Частка населення 
середніх міст 
у міському 

населенні, %

Частка населення 
середніх міст 
у загальній 
чисельності 
населення, %

Волинська обл. 2 18,2 23,4 12,2
Закарпатська обл. 1 9,1 18,4 6,8
Івано-Франківська обл. 2 13,3 21,4 9,3
Львівська обл. 3 6,8 15,5 9,4
Разом по областях 8 9,9 18,4 9,3

Місце середніх міст Західного регіону України у поселенській мережі відображено у 
табл. 1. У даних областях, крім середніх міст, сформувалися 4 великі та дуже великі міста, 
які одночасно є обласними центрами, решта міст є малими (69 міст). Області також від
значаються нижчим, ніж в середньому по Україні, рівнем урбанізації (середнє значення
-  50,8 %), а Закарпатська та Івано-Франківська області характеризуються переважанням 
сільського населення над міським. Частка середніх міст у міських поселеннях областей 
складає 9,9 %, що близько до середньоукраїнського показника, який становить 9,6 %. Вод
ночас нетиповим є збіг даного показника з часткою населення, що проживає у середніх 
містах. Для України в більшості характерне переважання відносної чисельності середніх
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міст в областях над відносною чисельністю населення, що в них проживає [2]. Частка насе
лення середніх міст у міському населенні областей є високою і складає 18,4 %, що пов’язано 
з рівнем урбанізації. З таблиці видно, що відмінності у даних показниках між областями є 
суттєвими, що спричинено відмінностями мереж міських поселень, проте демографічний 
потенціал, який вони концентрують, для всіх областей є вагомим. Всі середні міста є міс
тами обласного значення, хоча Нововолинськ та Червоноград не мають статусу районних 
центрів, на відміну від інших міст, що тільки підкреслює їхню роль як центрів гірничови- 
добувної промисловості.

Роль середніх міст у економіці областей може бути охарактеризована за даними табл. 2. 
На середні міста припадає від 4,8 % до 20,7 % загальнообласного обсягу реалізованої про
мислової продукції, від 3,5 % до 39,5 %  прямих інвестицій та від 5,4 %  до 39,4 %  капітальних 
інвестицій, здійснених в економіку області. Причому, найнижчі показники характерні для 
середніх міст Львівської області, найвищі -  Волинської області, що корелює з вагою серед
ніх міст у поселенських мережах. За даними показниками у розрахунку на 1 особу, а також 
за середньомісячною заробітною платою середні міста Волинської та Закарпатської області 
перевищують середньообласний рівень за всіма показниками, міста Івано-Франківської об
ласті -  за одним із показників. Серед окремих міст значне перевищення середньообласного 
рівня за всіма показниками спостерігається у Нововолинську та Мукачеві, перевищення 
за одним або декількома показниками -  у Ковелі, Калуші та Червонограді. Всі області, крім 
Львівської, відзначаються також перевищенням за аналізованими показниками частки, що 
припадає на середні міста, над часткою середніх міст у міських поселеннях та часткою на
селення середніх міст у загальній чисельності населення (за винятком частки капітальних 
інвестицій, що припадає на середні міста Івано-Франківської області). Для Волинської та 
Івано-Франківської областей характерне також перевищення за окремими показниками над 
часткою населення середніх міст у міському населенні. Міста Нововолинськ, Мукачеве та Ка
луш відзначаються перевищенням частки, що припадає на них в економічних показниках 
області, над часткою населення області, яка проживає в даних містах, за всіма параметра
ми. Здійснені порівняння дозволяють констатувати вагоме місце середніх міст у економіці 
принаймні трьох областей регіону.

Оцінити вагу середніх міст в економіці областей дозволяє також їх порівняння з обласни
ми центрами. Яскраво виділяється місто Нововолинськ, показники якого переважно вищі, 
ніж у обласного центра Луцька (див. рис. 1). За обсягом реалізованої промислової продукції 
у розрахунку на 1 жителя показники Івано-Франківська перевищує Калуш на 241 %, решта 
міст не перевищує показники обласних центрів, найменші розриви у показниках спостеріга
ються між Ужгородом та Мукачевом. Водночас, разом обласний центр та середні міста дають 
більше половини реалізованої промислової продукції у Волинській області, на них припадає

Рис. 1. Відносні показники Луцька та Нововолинська у обласній економіці 
(станом на січень-червень 2015 року) (побудовано за даними [3])
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більше 60 % прямих інвестицій у Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях та 
більше половини капітальних інвестицій у Волинській та Львівській областях. Зрозуміло, що 
визначальну роль тут відіграють обласні центри, особливо Львів, проте роль середніх міст та
кож є вагомою. У Закарпатській області на частку Ужгорода та Мукачева припадає до 35 %  
обласних показників, що пояснюється значною роллю в економіці прикордонних Виногра- 
дівського та Ужгородського районів, в Івано-Франківській області за промисловими показ
никами домінує місто Бурштин, де розташована найбільша в Західній Україні Бурштинська 
ТЕС, що, відповідно, знижує відносні показники обласного центру та середніх міст.

Таблиця 2
Середні міста у економіці західних областей України 

(станом на січень-червень 2015 року) (розраховано за даними [3-6])

аіста
мі
ні
дере
С О

бс
яг

 
ре

ал
із

ов
ан

ої
 

пр
ом

ис
л.

 п
ро

ду
кц

ії,
%

 
до

 
об

ла
сн

ог
о 

по
ка

зн
ик

а

О
бс

яг
 

ре
ал

із
ов

ан
ої

 
пр

ом
ис

л.
 п

ро
ду

кц
ії 

в 
ро

зр
ах

ун
ку

 
на

 
1 

ж
ит

ел
я,

 
% 

до
 

се
ре

дн
ьо

бл
. 

по
ка

зн
ик

а

П
ря

м
і 

ін
ве

ст
иц

ії,
%

 
до

 
об

ла
сн

ог
о 

по
ка

зн
ик

а

К
ап

іт
ал

ьн
і 

ін
ве

ст
иц

ії,
%

 
до

 
об

ла
сн

ог
о 

по
ка

зн
ик

а

К
ап

іт
ал

ьн
і 

ін
ве

ст
иц

ії 
в 

ро
зр

ах
ун

ку
 

на
 

1 
ос

об
у,

 %
 

до
 

се
ре

дн
ьо

бл
. 

по
ка

зн
ик

а

С
ер

ед
нь

ом
іс

яч
на

 
за

ро
бі

тн
а 

пл
ат

а,
%

 
до

 
се

ре
дн

ьо
бл

. 
по

ка
зн

ик
а

Ковель 1,8 26,5 1,7 2,3 35,2 100,8
Нововолинськ 18,9 340,2 37,8 37,1 665,1 133,1
Середні міста 
Волинської обл. 20,7 169,3 39,5 39,4 321,8 115

Мукачеве 12,2 179,6 12,5 10,9 160,2 107,7
Середні міста 
Закарпатської обл. 12,2 179,6 12,5 10,9 160,2 107,7

Калуш 12,1 247,8 29 5,5 111 97,2
Коломия 1,7 38,4 2 3,2 73,2 86,8
Середні міста Івано- 
Франківської обл. 13,8 148 31 8,7 92,8 92,8

Дрогобич 1,5 38,3 1,6 1,6 41,4 80,4
Стрий 1,6 68,4 1,4 2,1 90,9 93,6
Червоноград 1,7 53,4 0,5 1,7 53,7 103,1
Середні міста 
Львівської обл. 4,8 51 3,5 5,4 57,5 92

Таким чином, очевидною є важлива роль середніх міст у поселенських мережах та еко
номіці західних областей України. Зважаючи на значну частку сільського населення в регіо
ні, середні міста концентрують вагомий демографічний потенціал, особливо трудовий, що є 
важливим фактором для розвитку економіки. За економічними показниками розвиток міст 
є дуже нерівномірним, за роллю в обласній економіці виділяються Нововолинськ, Мукачеве 
та Калуш, особливо варто відзначити Нововолинськ, який за багатьма показниками лідирує 
в області, переважаючи навіть обласний центр Луцьк. Серед даних міст Нововолинськ та 
Калуш є промисловими центрами, Мукачеве характеризується активним розвитком неви
робничої сфери, з чим пов’язана, на нашу думку, і найсприятливіша демографічна ситуація 
серед середніх міст регіону.

Решта середніх міст відіграють не настільки вагому, але важливу роль в економіці облас
тей, виступають в якості економічних центрів обласного рівня. Отже, можна стверджувати, 
що незважаючи на невелику кількість та нерівномірне розміщення, існування середніх міст 
є необхідною передумовою для нормального соціально-економічного функціонування на об

168



ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ У КР А ЇН И

ласному рівні, що робить раціональне планування їх подальшого розвитку важливим регіо
нальним завданням.
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In the article temporal features and modern tendencies of change birth-rate ofthe Rokytne 
district are considered. The paper is devoted to investigation of the interconnection between 
trends of birth-rate and reproduction of population in the Rokytne district. The changes in 
demographic indicators in the Rokytne district for 2007-2014 years are analysed, and their 
compassion with respective parameters ofthe Rivne region is carried out. The total birth-rate in 
the Rokytne district (23,8 %o) is significantly higher in comparison to the Rivne region (14,8 %o) 
and Ukraine (10,8 %o) in 2014.

High birth-rate has significant effect on demographic situation in the Rokytne district. Due 
to the high birth-rate in the area the highest population growth in the Rivne region. Among all 
districts the Rokytne district has the highest proportion of persons aged 0-14 years. In the 
Rokytne district the highest proportion of the male population. In rural councils in the north of 
the area where birth rate was highest for many years (Berezovska, Vezhytskia, Hlynivska) 
male population dominates the female.

Current state of birth-rate in the Rokytne district is considered, main tendencies of this 
process are def ined. Main socio-economic factors which affected the modern level of the birth
rate are disclosed.

The inf luence ofthe structure factor of population on a birth-rate is def ined. The structural 
features of process of birth-rate ofthe Rokytne district are analysed. A multiple regression model 
describing the dependence between the total birth-rate and eight key factors was created. This 
article has given analysis of seasonal birthrate’s model. Analysis of seasonal changes in birth
rate and other demographic indicators have revealed that religious norms and the natural cycle
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of agricultural work even in modern times signif icantly inf luence the demographic behaviour of 
the population ofthe Rokytne district.

Ключові слова: рівень народжуваності, структура населення, сезонність
народжуваності, множинна регресійна модель.

Key words: birth-rate, population structure, seasonal changes in birth-rate, multiple 
regression model.

Народжуваність як демографічний процес забезпечує розвиток і оновлення населення 
в наслідок появи нового життя. Сучасний рівень народжуваності в Україні не відповідає 
вимогам простого відтворення населення та оцінюється як украй низький і у порівнянні з 
ретроспективними показниками, і у міжнародному контексті. Рокитнівський район є скла
довою українського демографічного простору, але при цьому характеризується значною спе
цифікою, оскільки за народжуваністю він упродовж багатьох років випереджає інші райони 
України. Показники народжуваності не можуть змінюватися так кардинально як показники 
смертності (під час соціальних катаклізмів, потрясінь, стихійних лих, епідемій). Але наро
джуваність залежить від комплексного впливу низки різноманітних факторів. Метою даного 
дослідження є визначення просторово-часових особливостей та провідних демографічних та 
соціально-економічних факторів народжуваності населення в Рокитнівському районі. Для 
досягнення поставленої мети було застосовано низку статистичних, графічних та карто
графічних методів дослідження. За методикою, запропонованою І. Венецьким [1], отримано 
модель сезонності народжуваності населення та інших демографічних показників. Етапи 
методики такі:

1. Визначення середньої місячної за одні й ті ж  місяця різних років:

де а2 -  сума середньомісячних одного року;
3. Отримання індексів сезонності як процентного співвідношення помісячних середніх 

до загальної середньої, прийнятої за 100 %:

Демографічний портрет Рокитнівського району вирізняється специфікою на фоні інших 
районів Рівненської області, яка проявляється у таких рисах:

1. Населення району зростає, причому у пострадянський період темпи росту населення 
підвищилися. Чисельність наявного населення району у ретроспективі була такою: 1970 рік -  
47,4 тис. осіб, 1989 рік -  49,7 тис. осіб, 2001 рік -  51,9 тис. осіб. Станом на 01. 01. 2015 року 
у районі проживає 56,2 тис. осіб.

2. Рокитнівський район характеризується найнижчим показником урбанізації у порів
нянні з іншими районами Рівненської області. На 01. 01. 2015 року міське населення району 
становило 16,6 %, а середній відсоток міського населення у області -  47,7 %.

3. Порівняно з іншими районами області Рокитнівщина мала на 01. 01. 2015 року най
нижчий показник щільності населення -  23,9 осіб на 1 км2, а середній показник по області
-  57,9 осіб на 1 км2.

4. Район характеризується кращими показниками відтворення населення: найвищими 
показниками природного приросту серед районів Рівненщини (12,7 % о проти 2,1 % о для об
ласті в цілому у 2014 році) та одними із найвищих показників міграційного приросту (3,1 % о 

проти -0,1 % о для області в цілому у 2014 році). Саме показники народжуваності мають ва-

1)

Узаг = а1 / 12, 2)

I  =У / У х 100 %сез им изаг 3)
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гомий вплив на позитивний природний приріст у районі, оскільки показники смертності у 
Рокитнівському районі приблизно такі ж  самі, як і у інших районах області.

Загальний коефіцієнт народжуваності у 2014 році у Рокитнівському районі 23,8 % о і він 
значно вищий у порівнянні з даними по Рівненській області (14,8 %() та Україні в цілому 
(10,8 %(). Досить високі показники зафіксовано також у сусідніх районах Рівненської облас
ті: Володимирецькому (21,3 %(), Березнівському (19,6 %() і Сарненському (18,0 %ф Отже, на 
півночі Рівненщини сформувався ареал високої народжуваності, причиною появи якого є, 
імовірно, дія спільних для даної території чинників.

Змінюється загальний коефіцієнт народжуваності Рокитнівського району хвилеподібно 
і з великою достовірністю моделюється поліномінальним трендом шостого ступеня (рис. 1). 
Кожна хвиля характеризується вищим піковим показником у порівнянні з попередньою, 
тобто в цілому переважає тенденція до зростання народжуваності.

Рис. 1. Показники відтворення населення в Рокитнівському районі
(побудовано за [2])

Показники народжуваності мають територальні відмінності у межах району. Насампе
ред зазначимо, що в районі спостерігається вища народжуваність для сільського населення, 
порівняно з міським. В селах зберігається традиція багатодітності, особливо в тих, де при
сутні релігійні громади протестантів. Висока народжуваність зумовлена також сприятливою 
демографічною політикою останніх років (відпустки по догляду за дитиною, виплати при 
народженні немовляти тощо).

Ареалів підвищеної народжуваності в Рокитнівському районі є два (рис. 2). Перший -  на 
півдні (Карпилівська сільська рада). Другий -  на півночі у межах білоруського прикордоння, 
де особливу увагу варто звернути на село Глинне. У 76 % дворів села живуть багатодітні сім’ї, 
його 200 мешканкам присвоєно почесні звання “Мати-героїня”. Місцеві жителі вірять, що 
висока народжуваність пов’язана із тисячолітнім дубом, що росте на околицях села (Юзе- 
фінським дубом, дубом князя Ігоря). За переказами, дерево має чудодійну цілющу силу та 
вважається символом великої родини. Немовлятам й досі кладуть у колиску його листя, які 
дарують здоров’я, а бездітні жінки звертаються до дерева з проханням про потомство. За
уважимо, що збереження архаїчних традицій у даній місцевості проявляється не лише у 
підтриманні такого своєрідного язичницького культу дерева, а й у інших аспектах повсяк
денної життєдіяльності, що теж, імовірно, відображається на особливостях репродуктивної 
поведінки місцевого населення.
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Рис. 2. Загальний коефіцієнт народжуваності у сільських/селищних радах
Рокитнівського району (побудовано за даними відділу статистики Рокитнівського району)

Території із найнижчими показниками народжуваності тяжіють до східної частини ра
йону -  до кордону з Житомирською областю (рис. 2). Саме у східній частині Рокитнівського 
району розміщені сільські населені пункти, яким характерна депопуляція, хоча як уже за
значалося вище, в цілому чисельність населення району продовжує зростати. У двох сіль
ських радах (Сновидовицькій та Кисорицькій) у останні кілька років внаслідок зниження 
народжуваності та зростання показників смертності природний приріст набув від’ємних 
значень.

Режим народжуваності населення, який сформувався на даний період, суттєво впливає 
на демографічну ситуацію Рокитнівського району. Цей вплив проявляється насамперед у 
тому, що у Рокитнівському районі, завдяки високим показникам народжуваності, найви
щий природний приріст населення у Рівненській області (12,7 % о проти 2,1 % о у середньому 
по області у 2014 році). Високий показник народжуваності впливає на вікову структуру на
селення: з-поміж усіх районів області Рокитнівщина вирізняється найвищою часткою осіб у 
віці 0-14 років (30,2 % проти 20,1 % у середньому по області у 2014 році). Висока народжу -
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ваність сприяє збалансуванню статевої структури населення. Оскільки народжується більше 
хлопчиків, ніж дівчаток, то питома вага чоловічого населення на Рокитнівщині зростає. В 
середньому у Рівненській області на 1000 жінок припадає 903 чоловіка, а в Рокитнівсьому 
районі цей показник становить 973 у 2014 році. Це найвище значення з-поміж усіх районів 
та міст області. В сільських радах на півночі району, де показники народжуваності були най
вищими впродовж багатьох років (Березівській, Вежицькій, Глинівській) чоловіче населення 
переважає над жіночим.

Охарактеризуємо фактори, що найбільше впливають на народжуваність населення. На
самперед до таких слід віднести статеву структуру населення. У сільських радах, де спів
відношення чоловіків та жінок було збалансованим, або ж спостерігалося навіть незначне 
переважання осіб чоловічої статі, показники народжуваності були вищими (сільські населен
ні пункти у білоруському прикордонні). Навпаки, у селах на сході району вздовж кордону 
з Житомирщиною, де більші диспропорції між чисельністю чоловіків та жінок, показники 
народжуваності найнижчі. Вікова структура жіночого населення -  один із найбільш впли
вових факторів народжуваності. У Рокитнівському районі найбільше народжень припадає 
на матерів віком 20-24 роки (37 %) та 25-29 років (30 %). Найвища частка жінок цього ді
тородного контингенту у структурі населення району порівняно з іншими районами області 
і сприяє високому рівню народжуваності.

Фактор шлюбності чинить неоднозначний вплив на рівень народжуваності, що зумов
лено відмінностями репродуктивних установок міських та сільських жителів. Найвищий 
рівень шлюбності спостерігається для міського населення (10 %(), проте він не корелює із 
найвищими показниками народжуваності. Для сільського населення хоч і прослідковується 
прямий кореляційний зв'язок між показниками шлюбності та показниками народжуваності, 
але цей зв'язок не тісний, оскільки у селах значна частина родин є багатодітними, і велика 
частка новонароджених припадає не на перших, а на наступних за порядком народження 
дітей у сім’ї.

Суттєво впливає на рівень народжуваності фактор національного складу населення. 
Рокитнівський район мононаціональний (83,6 % становлять українці), але значну частку у 
структурі населення району становлять білоруси (15,6 %), росіяни (0,4 %). У тих сільських 
та селищних радах, де населення за національним складом більш різноманітне, народжува
ність, як правило, є вищою. Доволі чітка кореляція високої народжуваності спостерігається 
із розселенням білорусів. Таким чином, можемо зробити припущення про вищу дітородну 
активність представників національних меншин білорусів. Але оскільки і українське насе
лення, і білоруське проживають на цій території впродовж багатьох епох, то їх репродук
тивна поведінка сформувалась приблизно в однакових умовах та мало чим відрізняється. 
Традиційно для білоруської і української сім’ї була властива багатодітність. На нашу думку, 
більш впливовим фактором може виявитись не національний склад населення, а релігійна 
належність жителів району до різних конфесій та віросповідань. Проте, такі достовірні дані 
по сільських радах відсутні.

Значний вплив на рівень народжуваності у сільській місцевості продемонстрував фак
тор розселення. Народжуваність перебуває у прямій залежності від середнього розміру сіль
ського населеного пункту, оскільки молодь схильна залишатися на проживання у великих 
селах за умови розвитку соціальної інфраструктури та створенні робочих місць у них.

Значного взаємозв’язку між рівнем народжуваності і міграційним приростом населення 
не виявлено. Хоча при зростанні позитивного міграційного приросту населення, який має 
місце в останні роки у районі, існує ймовірність підвищення народжуваності. Адже серед 
мігрантів, як правило, переважають особи молодого віку, частіше чоловіки, або ж молоді 
сім’ї з дітьми.

Сприятливість соціально-економічного середовища для народження дітей -  важливий 
фактор народжуваності. Його оцінку здійснили насамперед за показниками розвитку рин
ку праці та рівнем доходів населення. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне
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вільне робоче місце у Рокитнівському районі залишається доволі високим -  складало 24 особи 
на кінець 2014 року (в середньому по області цей показник 20 осіб на робоче місце). Суттєвої 
залежності між зареєстрованим рівнем безробіття та народжуваністю не виявлено, однак спо
стерігається пряма залежність між зростанням народжуваності та показником навантаження 
на робоче місце (вільну вакансію). Слід врахувати, що значна частина працездатного населен
ня району (особливо чоловіки) трудиться за межами України, таким чином утримуючи свої 
сім’ї. А для багатьох жінок, в умовах відсутності реальних можливостей працевлаштуватися на 
ринку праці, народження дитини стає альтернативою, що дозволяє не лише реалізувати свої 
репродуктивні потреби, а зробити перерву у кар’єрі і разом з тим отримувати державну до
помогу при народженні дитини, яка в даний час є суттєвою частиною сімейного бюджету. Як 
фактор, що потенційно може впливати на народжуваність, у даному дослідженні розглядався 
рівень заробітної плати. У Рокитнівському районі заробітна плата дещо нижча за середній 
рівень по області, має тенденцію до зростання і становила 2487 грн у 2014 році (по області 
3033 грн). Однак заробітна плата не зовсім точно відображає рівень життя населення, оскіль
ки в кожній місцевості різний рівень цін на товари і послуги, а в селах значна кількість потреб 
задовольняється за рахунок домашнього підсобного господарства. Сім’ї також мають додат
кові доходи, в тому числі у вигляді соціальних виплат на дітей. Тому і зв'язок рівня заробітної 
плати із народжуваністю прослідковується хоч і позитивний, але слабкий. Та загальний тренд 
показує зростання народжуваності із ростом заробітної плати.

На основі даних за 2009-2014 роки побудовано множинну регресійну модель, яка у фор
малізованому вигляді описує вище охарактеризовані закономірності:

у=13,450+0,016х1-0,507х2-0,024х3+0,165х4+0,005х5-0,201х6+0,021х7+0,001х8

де у -  загальний коефіцієнт народжуваності, %з х1 -  чисельність чоловіків, що припадає на 
1000 жінок, осіб; х2 -  середній вік населення, років; х3 -  коефіцієнт шлюбності, %з х4 -  част
ка білорусів у складі населення, %; х5 -  середня людність сільського поселення, осіб; х6 -  мі
граційний приріст населення, %с; х7 -  навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну 
посаду), осіб; х8 -  середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.

Коефіцієнт множинної кореляції регресійної моделі 0,97, що вказує на високий ступінь 
узагальненого впливу обраних факторів на загальний коефіцієнт народжуваності. Модель 
має високу значимість, оскільки коефіцієнт детермінації становить 0,94.

Окрім охарактеризованих факторів, важливим чинником демографічної поведінки є се
зонність народжень, яка впливає на процеси відтворення населення. Як видно з рис. 3, біль
шість народжень припадають на липень, серпень, жовтень та січень. Найменше -  на період 
з лютого по червень.

180
160

Рис. 3. Розподіл чисельності народжених по місяцях у 2009 -  2014 рр. 
в Рокитнівському районі (побудовано за [2])
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Зауважимо, що у населення Рокитнівського району традиційно статева і шлюбна поведін
ка поєднані між собою (тобто, статеве життя протікає в основному в шлюбі). Тому перш ніж 
зробити висновки щодо причин сезонності народжуваності, проаналізуємо сезонність шлюб
ності. Більшість шлюбів укладалося в лютому, травні і жовтні (рис. 4). У січні шлюби уклада
лись найменше, у березні, квітні та червні їхня кількість була незначною. З рис. 4 видно, що 
заборони на одруження під час постів, великоднього тижня в цілому дотримуються.

Сезонність народжуваності, як явище вторинне щодо відношення до шлюбності, чітко 
не простежується. Тому спробуємо порівняти помісячні показники кількості шлюбів із да
ними про час зачаття народжених дітей. Найбільше зачать припадає на листопад-грудень. 
Можемо припустити, що ці місяці були найбільш сприятливі для зачать, оскільки цей період 
наступний після піку укладання шлюбів у жовтні, а також це час, на який припадає най
менше роботи в сільському господарстві. У інших аспектах середня кількість шлюбів слабо 
корелює із середньою кількістю зачать дітей по місяцях.

Рис. 4. Середня за 2009-2014 рр. помісячна кількість шлюбів і зачать дітей 
у Рокитнівському районі (побудовано за [2])

Таким чином, встановлена певна залежність народжень у липні із кількістю шлюбів у 
жовтні. Виходячи з цього, навряд чи можна говорити про сезонне планування народжува
ності. Проте, все ж необхідно зазначити, що зимові місяці дійсно були найбільш сприятли
вими для зачать. Зачаття дітей в ці місяці припадають на період, коли кількість одружень є 
незначною. Очевидно, в цих випадках зачаття дітей відбувалося або до періоду інтенсивних 
сільськогосподарських робіт, або після них. Відзначимо також незначне падіння квітневих- 
червневих народжень як імовірний результат зниження числа зачать в серпні, на який при
падає значний обсяг робіт у приватних сільських господарствах.

Цікаво було прослідкувати сезонність й інших показників відтворення населення Ро- 
китнівського району. Аналізуючи розподіл чисельності померлих по місяцях встановили, що 
найбільше смертей припадає на березень і травень, а найменше на серпень -  вересень. 
Впродовж всіх місяців 2009-2014 років показники природного приросту були у Рокитнів
ському районі додатними. Помісячні значення показників найвищі в липні-серпні, а най
нижчі показники -  в квітні і червні. Розлучення як демографічне явище, що протилежне 
укладанню шлюбів, теж характеризується певними закономірностями зміни протягом року: 
найбільша середня кількість розлучень спостерігається на початку року, в лютому-березні, а 
також у липні. Найменша кількість розлучень трапляється у грудні.

За показниками індексів сезонності (табл. 1) видно, що найбільше сезонність проявля
ється для кількості шлюбів та розлучень. Для показників народжуваності та кількості зачать 
дітей сезонність проявляється слабше. А для показника смертності сезонні коливання прак
тично відсутні, кількість померлих більш рівномірно розподілена по місяцях.
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Таблиця 1
Індекси сезонності показників відтворення населення Рокитнівського району

за 2009-2014 рр.

Місяць Чисельність
народжених

Чисельність
померлих

Кількість
шлюбів

Кількість 
зачать дітей

Кількість
розлучень

січень 102 107 51 107 80
лютий 89 97 109 105 153

березень 93 109 57 102 184
квітень 84 103 66 95 116
травень 90 107 104 98 98
червень 84 100 69 91 80
липень 123 95 78 103 116
серпень 120 88 92 86 86
вересень 106 90 127 82 80
жовтень 114 103 217 91 80
листопад 100 103 158 120 86
грудень 95 99 72 120 43

Відзначимо таку цікаву особливість, виявлену нами: індекс сезонності чисельності по
мерлих прямо корелює із індексом сезонності кількості зачать дітей, та обернено корелює 
із індексом сезонності чисельності народжених. У обох випадках тіснота зв’язку середня. 
Таким чином відбувається своєрідна саморегуляція демографічної системи. Проте підтвер
дження достовірності такого взаємозв’язку та пояснення його причини потребує додатково
го дослідження.

Отже, сучасний режим народжуваності населення відіграв суттєву роль у формуван
ні позитивної динаміки демографічних процесів у Рокитнівському районі. У просторовому 
аспекті високі показники народжуваності у Рокитнівському районі зумовлені насамперед 
статево-віковою збалансованістю репродуктивного контингенту населення, високою діто
родною активністю національних меншин білоруського населення, особливостями сільської 
системи розселення району. У минулі епохи звичаї, традиції, релігійні чи світські закони 
регламентували шлюбну і репродуктивну поведінку населення. Проведений нами аналіз се
зонності демографічних показників вказує на те, що релігійних традицій населення дотри
мується й досі у випадках, коли йде мова про втручання церкви в демографічну поведінку 
при укладенні шлюбу. У повсякденному житті при плануванні народжень релігійних заборон 
населення суворо не дотримується, проте природний цикл сільськогосподарських робіт тра
диційно і далі продовжує впливати на сезонність зачать та народжень дітей.

Вважаємо що кількість описаних нами факторів не вичерпана, тому дослідження у да
ному напрямку потрібно продовжувати.
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ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 
м. Івано-Франківськ 
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The end of XIXth and the beginning of the XXth century was marked by a noticeable 
acceleration in the urbanization development of the former Pototsky’s city. Settling and 
development of housing in the city ofStanislav at this period depended on the inf luence of inner 
and outer factors and was indissolubly connected with historical and geographical peculiarities. 
Ivano-Frankivsk is a city of regional importance; it is an administrative, economical and cultural 
center of the region. Today the city is considerable industrial, economic and scientif ic potential, 
with extensive opportunities for the development of both domestic interregional and foreign 
intergovernmental relations. Historical urbanization is really associated with an increase ofthe 
number of citizens as a result of migration from the rural areas. Due to industrial development 
of the city and increase of the number of citizens Ivano-Frankivsk was actively built up in the 
second half of the XXth century. That’s why it is necessary today not only to study the structure 
of Ukrainian heritage uninvestigated before but also to work out scientif ically based directions 
as well as the approaches of its preservation. A short review ofbasic historical and geographical 
peculiarities typical of the development of Ivano-Frankivsk city is highlighted in the article.

In modern geourbanization investigation muchattention is paid to destade ofsuburbanization 
processes. Most territory of Ivano-Frankivsk have suburban area wich grow both according 
to their teretory and population number. In activity of agricultural and the urban areas are esteemed as 
historically formed natural-social-economical territorial commonalities, which have developed in borders of 
certain terrain. They are characterized by specific functional frame, general designed and specific functions in 
development of company and are in constant development. In the article the process of suburban area 
formation inf luenced by suburbanization in Ivano-Frankivsk is studied. Spatial peculiarities of 
suburbanization around a big city in the industrial region caused by social transformational 
processes at the turn of the XXI century have been established.

On the basis of modern methodological approaches analysis of positional and historically 
geographical preconditions and factors of suburban area formation as well the consequences 
of the historical and geographical development of the city in the context of its relations with the 
suburban zone has been made.

Key words: urbanization, suburbanization, suburban area, settlement system, boundaries 
of the suburban area, territorial organization of the suburbs.

Ключові слова.: урбанізація, субурбанізація, приміська зона, система розселення, 
межі приміської зони, територіальна організація приміської зони.

Актуальність дослідження. Приміська зона Івано-Франківська має сприятливі гео
графічні умови для інтенсивної субурбанізації: рівнинний характер території, сприятливий 
клімат, густу річкову мережу, достатню залісненість. Від часу заснування (1662 р.) місто по
ступово переймало на себе функції адміністративного, соціально-економічного центру облас
ті, тому спостерігається тренд щодо зростання кількості населення і розширення території. 
Серед основних чинників формування приміської зони Івано-Франківська є ретроспективні 
особливості, які визначають взаємодію населення та території і мають характер суспільно- 
географічного процесу.

Аналіз опублікованих джерел. У своїх ретроспективно-екістичних працях географи 
аналізують виникнення поселень, формування поселенської мережі, заселення і розселення 
людності за часові відрізки. Дослідження цього питання займалися Р. Гищук [2-3], В. Джа- 
ман [6], М. Дністрянський [7], І. Закутинська [8], В. Круль [11-13], В. Кубійович [14], С. Коп- 
чак [10] та інші.
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Мета дослідження: проаналізувати ретроспективні особливості заселення населених 
пунктів приміської зони Івано-Франківська.

Виклад основного матеріалу. Найдавніші сліди первісних людей епохи палеоліту ви
явлено в межах приміської зони Івано-Франківська, зокрема пам’ятки мустьєрського часу 
знайдені в Галицькому (Маріямпіль-І, Водники, Вікторів), Тисменицькому (Єзупіль-І, Ганнусів- 
ка, Рошнів І-ІУ, Стриганці, Довге, Вовчинець, Павлівка, Підлужжя, Пшеничники, Тисмениця 
ІІІ-ІУ, УІ-Х, ХУ), Тлумацькому (Буківна ІІІ-Х, ХІІ-ХУІІ, ХІХ, ХХУ-ХХУІІІ, ХХХІ, ХХХІУ, Остриня
ІІ-ІІІ) районах та м. Івано-Франківську (поселення Пасічна ІІ, ІІІ і ІУ) [16].

Приблизно 11 000 років тому в Європі закінчилась льодовикова епоха і настав прикінцевий 
природно-історичний відтинок часу -  голоцен (в істориків його початок відповідає початкові 
мезоліту), коли сформувалися сучасні природно-кліматичні умови та рельєф. Людина мезоліту 
змушена була адаптуватися до нової природної обстановки, тому помітних змін зазнало й її гос
подарство. Мезолітичні стоянки, на даний час, на території регіону дослідження знайдені на 
території м. Івано-Франківська (поселення Пасічна ІІІ), м. Тисмениці (поселення ІІІ-ІУ, УІ, ІХ-ХІ, 
ХІІІ-ХІУ, ХУІ), сс. Вікторів, Крилос, Маріямпіль, Вовчинець, Ганнусівка, Єзупіль, Павлівка, Пше
ничники, Угринів, Буківна (поселення ІІІ, УІІІ, ХІУ, ХІХ, ХХІ, ХХІУ-ХХУ, ХХУІІІ, ХХХ), Остриня 
(поселення УІ, УІІІ) (рис. 1).

Загалом, археологічні розвідки і знахідки речових матеріалів свідчать, що височини, які зі 
всіх боків оточують північно-західну частину Бистрицької улоговини (Прилуквинська, передгір’я 
Карпат, Покутська і Бистрицько-Тлумацьке Опілля), де розташований Івано-Франківськ, наси
чені різноманітними археологічними пам'ятками. Тут виявлені первісні поселення різного віку: 
від пізньопалеолітичних до давньоруських. Вони напівкільцем охоплюють територію старого 
міста і розташовані на околицях сіл Загвіздя, Пасічної, Угринова (лівобережжя Бистриці Со- 
лотвинської -  Прилуквинська височина), Вовчинця, Підлужжя (Бистрицько-Тлумацьке Опілля) 
[5, с. 15-16]. Зокрема, у с.Підлужжі виявлене багатошарове поселення в урочищі „Над гумни- 
щем” [5, с. 18-19], а в околицях Вовчинецької гори людність селилася майже впродовж усієї 
археологічної історії краю. Так, перше поселення людини на цій горі почало своє існування в 
пізньому палеоліті (30-13,5 тисячі років тому) [5, с. 19].

Найпершою з неолітичних культур на теренах приміської зони була культура лінійно- 
стрічкової кераміки, час тривання якої припав на 4500-4000 рр. до н. е. Поселенські арте
факти цієї культури зафіксовані у с. Буківна Тлумацького, с. Вікторів, Сокіл Галицького та 
с. Марківці, Одаї, Павлівка, Слобідка і м-ка Єзупіль Тисменицького районів [13]. Поява пле
мен лінійно-стрічкової кераміки ознаменувала собою початок землеробської доби в регіоні 
дослідження, оскільки основним видом їхньої господарської діяльності було землеробство та 
скотарство.

Енеоліт на Прикарпатті позначився появою трипільців, які мали місце тут ще на початку 
раннього етапу (4000-3600 рр. до н. е.) існування культури (с. Сокіл Галицького району). Надалі 
чисельність трипільських поселень на землях теперішньої приміської зони поступово зростає, 
адже їхня присутність упродовж середнього Трипілля (3600-3000 рр. до н. е.) уже фіксується в 
селах Сокіл, Вікторів, Комарів Галицького, Буківна Тлумацького і Марківці Тисменицького ра
йонів. Заселюваність регіону трипільцями різко зростає під час пізнього етапу Трипілля (3000
2350/2250 рр. до н. е.), коли вони вже поширюються на території сіл Крилос, Вікторів, Бринь 
Галицького, Ворона Коломийського, Хом’яківка, Марківці, Одаї, Підлужжя, Сілець, Слобідка, 
Старий Лисець, Стриганці, Чорнолізці, м-ка Єзупіль, Тисменицького, сс. Буківна й Остриня Тлу- 
мацького районів та м. Тисмениця.

У часи існування пізньотрипільських племен на землях регіону дослідження перебували 
також скотарські племена другого етапу (2450-2000 рр. до н. е.) верхньодністерської групи 
підкарпатської культури, що замешкували територію сіл Старий Лисець, Угринів, Павлівка, 
Тязів, Крилос, Буківна, Вікторів і Комарів. У межах двох останніх та с. Слобідка, Чорнолізці і 
Черніїв вони затрималися і впродовж її третього етапу розвитку (2000-1500 рр. до н. е.), який 
припав уже на добу ранньої бронзи.
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Період середньої бронзи відзначився поверненням регіону в орбіту землеробської ци
вілізації, адже на землях сучасної приміської зони постали племена комарівської культури 
(ХУ-ХІІ ст. до н. е.), які поширилися звідси на територію Західної України. Осередком їхнього 
зародження стали простори сс. Комарів, Крилос, Вікторів і Бринь, а також комарівці по
ширилися на землях сс. Братківці і Буківна. У комарівців було поширене орне землеробство 
(пшениця двох сортів і ячмінь) та придомне скотарство (велика рогата худоба, коні і свині). 
Розвивалося також гончарство (без гончарного кола), прядіння і ткацтво (вовняні тканини). 
Регіон дослідження був включений у жвавий обмін із племенами Закарпаття, Словаччини, 
Угорщини і Трансільванії.

Під кінець середньої бронзи в регіон дослідження приходять фракійські племена культу
ри Ноа (ХІІІ-ХІІ ст. до н. е.), головний ареал розповсюдження якої зосереджувався в централь
ній і східній Румуніїї та в Молдові. У межах приміської зони відзначене незначне перебування 
носіїв цієї культури, адже їхні поселення зафіксовані лише на землях сс. Угринів, Узин, Ві
кторів та Сапогів.

Рис. 1. Генезис системи розселення умовної приміської зони
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Період пізньої бронзової доби ознаменувався розширенням ареалу замешкання 
фракійських племен у приміській зоні Івано-Франківська, які були репрезентовані культурою 
фракійського гальштату (кін. ХІІ-УІІІ ст. до н. е.). На той час прийшлі фракійські племена 
змішалися з місцевим населенням, тому на землях Західної України, в т. ч. і на території 
регіону дослідження, утворилася культура зі змішаною етнічною основою, що отримала 
назву голіградської. Голіградська людність зафіксована на території сучасних сіл Вікторів, 
Крилос, Підлужжя, Марківці, Одаї, Хом’яківка, Слобідка, Старі Кривотули, Угринів, Буківна, 
Остриня та м. Тисмениці.

Північнофракійське населення в залізну добу було витіснене з території ПЗ й асимільоване 
скіфськими племенами, які утворили в межах Західного Поділля і Північної Буковини свою 
західноподільську групу (др. пол. УІІ -  У ст. до н. е.). У ній переплелися традиційна скіфська 
культура з місцевими фракійськими елементами. Західноподільські скіфські пам’ятки 
виявлені лише в сс. Крилос Галицького, Угринів, Хом’яківка, м-ка Єзупіль Тисменицького, 
Буківна Тлумацького і Ворона Коломийського районів.

Також епізодичною присутністю на території регіону дослідження відзначена липицька 
культура (І -  поч. ІІІ ст. н. е.), археологічні рештки якої віднайдені у м. Івано-Франківську та 
с. Угринів. Вона ідентифікується із ґетами, що належали до племен фракійського походження 
і були споріднені з даками.

На зміну фракійцям на землі приміської зони приходять племена культури карпатських 
курганів (кінець ІІ -  У ст. н. е.). На думку більшості дослідників, носії культури карпатських курга
нів складали собою змішану етнічну групу, в якій переважав фракійський (гето-дакійський) ком
понент. Загалом, вона належала до т. зв. „культур римських впливів”. Поселенські старожитності 
племен культури карпатських курганів зафіксовані на землях сс. Камінне, Черніїв, Марківці, 
Одаї, Хом’яківка, Надорожна, Чорнолізці та м. Тисмениці.

Безперервність слов’янського заселення території приміської зони розпочинається від 
празької культури (У -  УІІ ст.), яка наприкінці УІІ ст. переростає у теж слов’янську культуру 
Луки-Райковецької (кін. УІІ -  ІХ ст.). Саме празька культура була найвідомішою зі слов'янських 
культур раннього середньовіччя. Її носіями стали слов’янські племена склавинів. Сліди їх
нього замешкання присутні на землях сс. Крилос, Буківна; Єзупіль, Побережжя, Ганусівка 
та Стриганці. Територія залюднення племенами культури Луки Райковецької була помітно 
меншою, оскільки їхні археологічні артефакти зафіксовані в межах лише трьох поселень: 
Крилоса, Ганусівки і Довгого.

Перші укріплення на території давнього Галича (Крилоське городище) виникли ще в часи 
пізньої бронзи -  раннього заліза (ХІІ -  УІ ст. до н. е.). Саме тоді Крилоське городище, ймовірно, 
вперше стає політичним, економічним і релігійним центром великого військово-політичного 
племінного об'єднання на Середньому Дністрі [15, с. 98].

Територія Галицької землі, яка від середини ХІУ ст. і включно до кінця 30-х рр. ХХ ст. 
входила до складу різних західноєвропейських держав -  Речі Посполитої, Австрійської 
монархії, Австро-Угорської імперії, відіграла активну роль у політичній та економічній 
історії, розвитку культури всієї Західної Європи. У Галичині, починаючи від ХІУ ст., ви
никає низка нових населених пунктів, яким надають статуси міст польські королі. Одним 
із таких міст став Станіславів -  Івано-Франківськ, яке було засноване в середині ХУІІ ст. 
польськими магнатами Потоцькими. Місто набуло всіх найхарактерніших рис передового 
середньовічного західноєвропейського містобудівного планування та архітектурних сти
лів [1, с. 8].

В історичних джерелах Станіславів уперше згадується в 1662 р. 21 березня того ж  року 
було дозволено влаштовувати тут ярмарки і торги, а 7 травня поселення отримало право міста 
[9, с. 53]. Для сприяння розвитку торгівлі та ремесла Станіславу були надані привілеї для торгово- 
ремісничого місцевого люду та для переселенців з інших міст. Через це сюди у 60-70-тих рр. 
ХУІІ ст. з ряду міст України, Молдовії та Волощини приїхало багато купців і ремісників вірмен
ської та єврейської національностей [9, с. 54].
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У першій половині XVIII ст. за Йосипа Потоцького до складу так званого Станіславського 
ключа, крім, власне, Станіславова, входили села Чукалівка, Драгомирчани, Іваниківка, Княжичі, 
Крихівці, Старий Лисець, Майдан, Опришівці, Пациків, Пасічна, Радча, Рибне, Стебник, Угри- 
нів, Загвіздя [17, с. 28].

У другій пол. ХІХ -  на поч. XX ст. розширюється забудова міста. У центрі споруджувались 
нові, переважно триповерхові житлові, державні і громадські будинки. Так, у 1880 р. кількість 
будинків зросла до 1350, в т. ч. -  450 кам’яних споруд. Місто мало вже 45 вулиць, 10 площ. Цен
тральні магістралі та площі мостили бруківкою. Від 1876 р. у місті з’являється гасове світло. Од
нак околиці Станіславова, де проживала біднота, були занедбані та невпорядковані. У 1900 р. 
у місті нараховувалось уже 1966 будинків [9, с. 58].

Наприкінці ХІХ -  на початку XX ст. піднімається стрімка хвиля європеїзації Галичини. У 
цей період суспільно-політичні зміни, економічний підйом, нова мистецька культура спри
яють розвиткові міського будівництва. Одним із чинників, що призвів до таких зрушень, 
стало посилене надходження іноземного капіталу в економіку краю. Саме завдяки цьому 
створювалися великі фірми, фінансувалась промисловість, зокрема і будівництво [4, с. 34].

Після Першої Світової війни почалася відбудова міста. Упродовж п’яти років значно збіль
шилась його площа. Так, якщо в 1919 р. вона становила 415,8 га, то вже на 1 січня 1925 р. 
сягнула 2227,5 га, а кількість населення за той же період виросла від 28 213 до 70 000 ос. 
Такому значному зростанню населення сприяло приєднання до міста присілків [17, с. 43]. За 
перші роки XX ст. у місті тривав будівельний бум. Багато будувала держава, військові, при
ватники. Відбулася перебудова вокзалу. Одночасно поруч будували залізничну пошту, котру 
в жовтні того ж року здали в експлуатацію.

Завдяки промисловому розвиткові та збільшенню чисельності населення міста у другій 
половині XX ст. Івано-Франківськ продовжував розбудовуватися. Місто поглинуло села Со- 
фіївку, Вовчинці, Рінь, Угорники, Микитині, Опришівці, Крихівці, Пасічну [18, с. 243].

Висновок. Отже, історичний чинник мав істотне значення для становлення міста та його пе
редмість, бо місто було задумане як центр політичного, господарського, військового управління 
в регіоні як альтернатива Галичу та Коломиї з їхніми давніми українськими традиціями. Статус 
адміністративного центру сприяв зростанню чисельності населення, територіального поширення 
меж міста в період Першої Речі Посполитої, Австро-Угорський період, період Другої Речі Поспо
литої.
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Analyzed the history ofthe formation, the current state of development, the main research 
directions ofthe Department of Tourism Lviv University. The characteristic features ofthe main 
stages ofdevelopment ofthe department, the professional formation of teaching staff, their main 
work. The emphasis on structural subdivisions department and cooperation in the scientif ic and 
educational work with organizations and institutions in various fields. The basic strategic goals 
ofthe Department of perspective development of tourism.
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Львівський національний університет імені Івана Франка -  один з перших вищих на
вчальних закладів в Україні, який відповідно до суспільно-економічних потреб, започат
кував підготовку висококваліфікованих фахівців з організації і управління туристичною 
діяльністю, згодом фахівців-туризмологів.

Кафедра туризму від часу заснування у 2003 р. дотримується традицій географічного 
факультету у підготовці висококваліфікованих у природничій і економічній сферах фахів
ців. Кафедра науково і методично інтегрована зі всіма суміжними кафедрами факульте
ту, спільно забезпечуючи підготовку фахівців з туризмознавства -  навчанні та проведенні 
практик, у розробці навчально-методичного забезпечення, спільної участі співробітників у 
наукових дослідженнях.
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Передісторія формування кафедри туризму на географічному факультеті Університету 
пов’язується з 1998 р., тоді з ініціативи декана професора Кравчука Я. С. започатковано під
готовку студентів за новою навчальною спеціальністю “менеджмент туристичної індустрії” . 
Водночас створено міжкафедральний “Регіональний ресурсний центр” -  базу навчально- 
методичного забезпечення з підготовки фахівців для туристичної сфери. Організаційно за
вершується на факультеті процес становлення структурного підрозділу з усебічної підготов
ки кваліфікованих фахівців організаторів-туризму відкриттям кафедри (ухвала Вченої ради 
Львівського національного університету імені Івана Франка від 29.01.2003 р. “Про створен
ня кафедри туризму на географічному факультеті”).

Завідувачем кафедри обрано ініціатора, активного організатора її створення, кандидата 
економічних наук, доцента Мальську Марту Пилипівну. На початках науково-викладацький 
та науково-допоміжний персонал кафедри формувався внаслідок перерозподілу працівни
ків і студентів, які навчались за спеціальністю “менеджмент туристичної індустрії” кафедри 
географії України. На час створення кафедри, окрім завідувача, до розвитку кафедри долу
чились доц. Ковальчук А. С., доц. Рутинський М. Й., доц. Паньків Н. М., ас. Гаталяк О. М.

У перший рік функціонування кафедри туризму завдяки наполегливій позиції 
М. П. Мальської досягнуто суттєвих кількісних та якісних успіхів: вдвічі збільшився науково- 
викладацький та навчально-допоміжний персонал, успішно відбулися захисти кандидат
ських дисертацій чотирьох молодих науковців (Бордун О. Ю., Гамкало М. З., Пандяк І. Г., 
Пенюк С. І.), яких зараховано упродовж 2003 р. на посади асистентів кафедри, за сумісни
цтвом на посади доцентів зараховано управлінців-практиків, керівників обласного і місь
кого управління туризму -  Клімашевського А. В. та Забарило А. Ю., на посаду асистента 
зараховано випускника першого набору Ярмоловича В. В. Суттєво збільшується контингент 
студентів, конкурс на спеціальність “менеджмент туристичної індустрії” один із найбільших 
в університеті, щорічно сукупно на спеціальність вступає понад 120 студентів денної та за
очної форми навчання.

Етап становлення кафедри туризму хронологічно можна окреслити 2003 р. На початку 
перед завідувачем та працівниками новоствореної кафедри постали завдання організації на
вчального процесу, підготовки пакета навчально-методичного забезпечення згідно зі струк
турою й вимогами навчального плану, підготовки документів для ліцензування та акредита
ції спеціалізації “менеджмент туристичної індустрії”, обґрунтування необхідності збільшен
ня ліцензованого обсягу підготовки фахівців туристичної сфери, ремонту й облаштування 
приміщення кафедри, налагодження партнерства із підприємствами туристичного бізнесу 
та науково-освітніми закладами туристичного профілю тощо. Завдяки наполегливій позиції 
М. Мальської упродовж березня-вересня викладацький та навчально-допоміжний персонал 
кафедри збільшився удвічі. Після успішного захисту кандидатських дисертацій штат кафе
дри туризму поповнили С. І. Пенюк та І. Г. Пандяк, за сумісництвом на посади доцентів за
раховано управлінців-практиків А. В. Клімашевського і А. Ю. Забарило, з 1 вересня 2003 р. 
на посади асистентів зараховані Н. М. Ганич, В. В. Ярмолович, канд. геогр. наук О. Ю. Бор- 
дун, канд. геогр. наук М. З. Гамкало.

Наступний етап розбудови кафедри туризму припав на друге півріччя 2003-друге пів
річчя 2005 рр. Серед вагомих здобутків кафедри цього періоду:

-  отримання ліцензій у Міністерстві освіти і науки України й відкриття на географічному 
факультеті підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом “туризм”;

-  збільшення обсягу підготовки студентів туристичного фаху (за спеціальностями “ме
неджмент туристичної індустрії” та “туризм”) з однієї академічної групи до чотирьох (із що
річним сукупним набором понад 120 студентів денної й заочної форм навчання);

-  започаткування підготовки викладачами кафедри туризму та інших структурних під
розділів університету фахівців у галузі туристичної індустрії за кваліфікаційним рівнем спе
ціаліст спеціалізації “менеджмент туристичної індустрії” у системі Інституту післядипломної 
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
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-  укладання угод між кафедрою туризму та туристичними фірмами і готелями міста 
Львова про проходження на їхній базі виробничих практик студентів, організація регіо
нальних та міжнародних навчальних практик студентів кафедри туризму у Польщі й інших 
країнах ЄС;

-  підготовка й видання перших в Україні україномовних підручників, навчальних посіб
ників і курсів лекцій з питань теорії і практики туризму: “Менеджмент туризму” [30], “Осно
ви туристичного бізнесу” [34, 35], “Географія туризму України” [47], “Рекреалогія з основами 
курортології” [50], “Планування діяльності туристичних підприємств” [19], “Організація і тех
нологія обслуговування туристів туристичною фірмою” [14] та ін.;

-  участь викладачів кафедри у понад десяти міжнародних науково-практичних конфе
ренціях туристичного профілю, видання близько трьох десятків статей з актуальних проблем 
туризму та серії навчально-методичних публікацій;

-  участь науковців кафедри М. Мальської, М. Рутинського, Н. Мандюка у престижно
му міжнародному дослідницькому проекті PAUCI “Туристичний потенціал Західної України” 
(координатор з боку України -  Ю. Зінько), за результатами якого в 2005 р. у Варшаві вийшла 
фундаментальна колективна монографія “Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej” [57];

-  реалізація науково-дослідних проектів у рамках Угоди про співпрацю між Львівським 
національним університетом імені Івана Франка, Державною туристичною адміністрацією 
України та Асоціацією навчальних закладів України туристичного і готельного профілю;

-  налагодження партнерських відносин з Варшавським, Вроцлавським та Яґеллонським 
університетами, Варшавським інститутом туризму, Ґданською вищою школою готелярства
і туризму;

-  урядова нагорода завідувача кафедри туризму М. Мальської -  нагрудний знак “Почес
ний працівник туризму України” (2004).

Підсумком етапу розбудови кафедри туризму стало зростання кількості штату науково- 
педагогічного персоналу завдяки залученню перспективних молодих науковців. Восени
2005 р. на асистентські посади за результатами навчання в аспірантурі зараховано випус
кників кафедри туризму Н. Л. Мандюка і Ю. О. Масюк, випускника кафедри географії Укра
їни А. М. Манька, випускницю факультету міжнародних відносин І. С. Пурську.

Наступний період функціонування кафедри туризму, етап динамічного зростання. Хро
нологічно він припадає на період 2006-2010 рр. Серед здобутків кафедри цього періоду:

-  підготовка завідувачем кафедри докторського дисертаційного дослідження;
-  захист кандидатських дисертацій п’ятьма викладачами кафедри туризму;
-  проходження працівниками кафедри тривалих міжнародних наукових стажувань в 

університетах ФРН і Португалії (О. Вуйцик) та Польщі (М. Мальська, Н. Кудла, М. Гамкало, 
М. Рутинський, А. Ховалко);

-  відкриття кафедральної лабораторії “Навчальна туристична аґенція” з метою форму
вання у студентів професійних умінь та практичних навиків роботи за обраною спеціаль
ністю;

-  підготовка й видання серії підручників і навчальних посібників з питань теорії і прак
тики туризму й готельного бізнесу: “Туристичний бізнес: теорія та практика” [31], “Готельний 
бізнес: теорія та практика” [24, 25], “Міжнародний туризм і сфера послуг” [16], “Сільський ту
ризм” [52], “Замковий туризм в Україні” [48], “Історія туризму” [42], “Туристичне країнознав
ство. Європа” [21-23], “Туристичне краєзнавство” [43], “Музеєзнавство” [53], “Планування 
туристичної діяльності” [20], “Актуальні проблеми управління туристичною індустрією” [28], 
які використовують у навчальному процесі в більшості вищих навчальних закладів України 
туристичного і готельного профілю;

-  участь викладачів кафедри у понад двох десятках міжнародних науково- 
практичних конференцій туристичного профілю, видання близько сотні статей і тез 
доповідей з актуальних проблем туризму, а також серії навчально-методичних публіка
цій;
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-  організація викладачами та студентами кафедри низки спортивно-туристичних спла
вів, гірськолижних тренінгів і категорійних гірських піших походів (координатори -  доценти 
М. Гамкало, В. Монастирський, П. Романів), а також навчально-екскурсійних студентських 
турів Україною та теренами ЄС від Польщі й Угорщини до Італії та Франції (координатори -  
доценти О. Бордун, М. Гамкало, М. Рутинський);

-  укладання низки нових двосторонніх партнерських угод про творчу співпрацю з на
уковими інституціями держав ЄС (Швеція, Польща, Угорщина);

-  проведення у 2007 р. представницького міжнародного наукового семінару “Стежками 
Івана Франка”, присв’яченого 150-річчю від дня народження письменника;

-  організація з 2007 р. щорічних міжнародних науково-практичних конференцій “Гео
графія і туризм: європейський досвід” за участю провідних науковців Польщі, Словаччини, 
РФ, Білорусі та України;

-  відзначення у 2008 р. першого 5-річного ювілею кафедри туризму та видання до цієї 
урочистої дати колективної монографії “Туризм у міжнародному і національному вимірах. 
Історія і сучасність” [29].

Упродовж етапу динамічного зростання штат науково-педагогічного персоналу кафедри 
туризму двічі суттєво поповнювався завдяки залученню перспективних молодих науковців. 
Зокрема, у 2007 р. на асистентські посади зараховано вихованців географічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка О. І. Вуйцик, Д. А. Каднічан- 
ського, В. Р. Монастирського, П. В. Романіва. У 2008-2010 рр. за результатами навчання в 
аспірантурі за сумісництвом на асистентські посади зараховано лаборантів кафедри туриз
му С. В. Білоус, Т. Б. Завадовського, А. Б. Ховалко.

Сучасний етап розвитку кафедри туризму логічно започаткувати датою захисту завід
увачем кафедри М. Мальською дисертаційного дослідження на тему “Формування і розви
ток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації)” й здобуття наукового ступе
ня доктора економічних наук. На підставі дисертаційного дослідження видано монографію 
“Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика)” [15].

Ознаками сучасного етапу сталого розвитку є всеукраїнське й міжнародне визнання кафедри 
туризму у західному регіоні України науково-педагогічним підрозділом Львівського національного 
університету імені Івана Франка у сфері туристичної освіти й науки. Кафедра утримує найвищий 
рейтинг серед інших кафедр і вищих навчальних закладів Західного регіону України за:

-  індексом конкурсного набору серед абітурієнтів на напрям підготовки “туризм”;
-  обсягом видання навчальної літератури з теорії і практики туризму із грифом Міністер

ства освіти і науки України;
-  якісними критеріями підготовки висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціа

лістів і магістрів) туристичної галузі;
-  показником реального працевлаштування за фахом випускників кафедри у туристич

них фірмах, екскурсійних бюро, готельних закладах, органах державного управління міста 
Львова та Західного регіону держави.

З осені 2011 р. штат науково-педагогічного персоналу кафедри туризму поповнився 
кращими випускниками магістратури -  І. З. Жук та О. П. Біланюк., з 2012 р. У. В. Деркач. 
Отже, станом на 1 вересня 2015 р. колектив кафедри туризму складається з 27 науково- 
педагогічних та навчально-допоміжних працівників. Інтелектуальний потенціал кафедри є 
її основним надбанням і запорукою сталого розвитку у структурі географічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Стратегічними цілями подаль
шого розвитку кафедри туризму є тісна інтеграція науки з практикою туристичного бізнесу, 
науково-методичне забезпечення місцевих ініціатив розвитку туризму на Львівщині, науко
ве пропагування на закордонних форумах туристичних можливостей України, керівництво 
регіональними й міжнародними науково-дослідними проектами з усебічного вивчення, ін
вентаризації й експертно-прогностичної оцінки наявного в регіоні потенціалу для розбудови 
модерної туристичної індустрії на рівні сучасних європейських вимог і стандартів.
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Упродовж останніх восьми років на кафедрі туризму сформувалися й динамічно роз
виваються дванадцять основних напрямів досліджень, а саме: просторові системи послуг у 
сфері туризму; менеджмент і маркетинг туризму; організація й планування туризму; історія 
туризму; географія туризму; рекреалогія та рекреаційна географія; туристичне країнознав
ство й міжнародний туризм; туристичне краєзнавство; менеджмент і організація готельного 
бізнесу; туристично-рекреаційний потенціал України; організація екологічного і сільського 
туризму; організація активних видів туризму. Загальне керівництво й потужний імпульс 
розвитку названих напрямів досліджень задає завідувач кафедри, доктор економічних наук 
М. Мальська.

М. Мальська координує розвиток усіх напрямів, що їх розробляють працівники кафедри 
для формування львівської наукової школи туризму і сфери послуг.

Найґрунтовніше розвиненим напрямом досліджень кафедри туризму є просторові систе
ми послуг у сфері туризму. Цей напрям, по суті, уже переріс у наукову школу д-ра екон. наук 
М. Мальської. За названою тематикою завідувачем кафедри опубліковано близько п’ятдесяти 
статей і тез доповідей, видано фундаментальні монографії “Просторові системи послуг (тео
рія, методологія, практика)” [15] i “Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej” [57], підручник 
“Міжнародний туризм і сфера послуг” [16], захищено дисертацію на здобуття наукового сту
пеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05. Напрям полягає в дослідженні 
сучасних теоретичних, методологічних і прикладних засад організації та функціонування 
просторових систем послуг в умовах трансформаційної соціально орієнтованої економіки. 
Головну увагу в дослідженнях систем послуг у сфері туризму приділено вивченню регіональ
них особливостей просторової організації систем послуг у межах Львівської області та Захід
ного регіону України. Значну увагу також зосереджено на висвітленні таких аспектів, як:

-  системна методологія вивчення просторової організації суспільства;
-  взаємозв’язок розвитку послуг із функціонуванням суспільно-просторових систем;
-  суспільно-економічні основи вивчення функціонування, розвитку та просторової орга

нізації систем послуг;
-  теоретичні засади розміщення послуг і формування та функціонування просторових 

систем послуг;
-  сфера послуг у системі національної економіки країни;
-  формування просторових систем послуг в умовах ринкової трансформації національ

ної економіки України;
-  просторово-функціональна сегментація ринку послуг;
-  трансформаційні чинники розвитку просторових систем послуг;
-  порівняльний аналіз функціонування та просторової організації систем послуг регіону;
-  основні напрями вдосконалення просторової організації систем послуг на національ

ному та регіональному рівнях;
-  сутність і роль туризму в розвитку суспільних просторових систем;
-  тенденції розвитку туризму в світовій системі послуг;
-  напрями вдосконалення державного регулювання розвитку просторових систем турис

тичних послуг та ін.
Наступним за пріоритетністю напрямом досліджень кафедри туризму є менеджмент 

готельного бізнесу. Очолюють цей напрям М. Мальська та І. Пандяк, також над цією про
блематикою активно працює Н. Ганич. Питання загальної теорії готельного бізнесу курує 
М. Мальська, дослідження І. Пандяка охоплюють питання управління, маркетингу і тех
нологічних засад готельного бізнесу, проблемних аспектів якості готельного сервісу тощо 
[24-27, 39 та ін.].

За названою тематикою викладачами кафедри опубліковано понад два десятки статей і 
тез доповідей, фундаментальні навчальні видання “Організація готельного обслуговування” 
і “Готельний бізнес: теорія та практика” [24-27]. Остання праця, зокрема, здобула настільки 
широке міжнародне і всеукраїнське визнання, що лише за останні роки зазнала трьох пе
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ревидань [24-26] сукупним тиражем понад три тисячі примірників і на сьогодні є одним з 
найуспішніших видавничих проектів кафедри туризму.

Крім названих, історичні аспекти розвитку готельної індустрії ґрунтовно досліджують у 
ряді публікацій Н. Паньків [29, 40, 42 та ін.] і Т. Завадовський [10 та ін.]; особливості терито
ріальної організації готельного господарства висвітлює у низці публікацій Н. Ганич [7 та ін.], 
яка працює над дисертацією відповідної тематики (науковий керівник -  М. Мальська).

Напрям менеджмент, маркетинг і планування туризму кафедра туризму географічного 
факультету фундаментально розробляє з перших днів існування з огляду на ліцензовану 
спеціалізацію “менеджмент туристичної індустрії”, за якою з 2003 р. проводить підготовку 
студентів. Очолює напрям М. Мальська. За названою тематикою завідувачем кафедри у спі
вавторстві з іншими науковцями опубліковано понад сотню статей і тез доповідей, видано 
серію фундаментальних навчальних посібників і підручників: “Менеджмент туризму” (Львів, 
2002), “Основи туристичного бізнесу” (Львів, 2003, Київ, 2004), “Актуальні проблеми управ
ління туристичною індустрією” (Львів, 2006), “Туристичний бізнес: теорія та практика” (К.,
2007, 2012), “Планування діяльності туристичних підприємств” (Львів, 2003, К., 2005), “Пла
нування туристичної діяльності” (К., 2010), “Організація туристичного обслуговування” (К., 
2011), “Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика” 
(К., 2012). У процесі підготовки названих праць сформувалися творчі зв’язки між кафедрою 
туризму та науковцями кафедри міжнародного туризму і країнознавства факультету між
народних відносин (В. Худо) й Інституту післядипломної освіти (Ю. Занько) Львівського на
ціонального університету імені Івана Франка.

Завдяки лідерській позиції М. Мальської в розробці цього напряму задіяно близько поло
вини викладацького складу кафедри туризму. Специфіку планування і маркетингу туризму 
досліджують Н. Мандюк [57 та ін.], О. Бордун [4, 18-20], В. Ярмолович [56 та ін.]. Над тео
ретичними і прикладними особливостями менеджменту туристичного бізнесу під керівни
цтвом М. Мальської тривалий час працюють доценти І. Пурська [28, 44 та ін.], П. Романів 
[45 та ін.], О. Вуйцик [5 та ін.], та асистенти-кандидати економічних наук С. Білоус [3 та ін.],
І. Жук [9 та ін.], асистент-здобувач наукового ступеня Ю. Масюк [38 та ін.].

Серед інших традиційних профілів досліджень працівників кафедри туризму вагомого 
розвитку набули історія туризму, географія туризму, рекреалогія та рекреаційна географія, 
туристично-рекреаційний потенціал України, туристичне країнознавство і міжнародний ту
ризм, туристичне краєзнавство, організація екологічного і сільського туризму. Напрям ту
ристичне країнознавство і міжнародний туризм під керівництвом М. Мальської впродовж 
останніх років динамічно розвивається у тісній партнерській співпраці кафедри туризму 
географічного факультету з кафедрою міжнародного туризму і країнознавства факультету 
міжнародних відносин та факультетом міжнародного права і бізнесу Інституту післядиплом
ної та до університетської освіти Львівського національного університету імені Івана Фран
ка. Результатом цієї співпраці є навчальні видання: “Міжнародний туризм і сфера послуг” 
(К., 2008), “Теоретичні основи країнознавства” (К., 2011) та “Країнознавство: теорія та прак
тика” (К., 2012) [1, 16, 17], до підготовки яких активно долучилась -  асист. Н. Ганич.

Під керівництвом М. Мальської й у співавторстві з М. Рутинським і Н. Паньків опубліко
вана монографія “Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність” [29]. 
На окрему увагу заслуговують регіональні студії з туристичного країнознавства М. Гамкала 
й О. Бордун. Багатий теоретичний і практичний досвід понад двох десятиріч подорожей 
країнами Європи дав змогу М. Мальській залучити М. Гамкала й О. Бордун в ініціативну 
групу й підготувати навчальний посібник з туристичного країнознавства держав Європи. 
За останні декілька років цей посібник отримав чимало схвальних відгуків з різних реґіо- 
нів України, зазнав широкого тиражування та витримав уже три видання (Львів, 2006, К., 
2009, К., 2010) [21-23].

Згаданий напрям також є у сфері наукових інтересів викладачів кафедри туризму
О. Біланюк, О. Вуйцик, Н. Ганич, О. Гаталяк, А. Ковальчука, А. Манька, В. Монастирського,
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Н. Паньків, М. Рутинського, свідченням чого є ряд окремих публікацій цих науковців у ві
сниках Львівського, Тернопільського, Київського університетів та збірниках наукових праць 
профільних інститутів.

Напрям туристичне краєзнавство є профільним для кафедри туризму географічного фа
культету і позиціонує її щодо іншого структурного підрозділу університету -  кафедри між
народного туризму і країнознавства факультету міжнародних відносин. З огляду на цю об
ставину й традиційні наукові зацікавлення більшості працівників кафедри, які пройшли 
життєвий шлях від студента до викладача географічного факультету, над проблематикою 
туристичного краєзнавства нині працюють дві третини колективу кафедри. За обсягами 
наукової продукції формальне лідерство щодо розвитку на кафедрі цього напряму належить 
М. Рутинському.

Чільними туристично-краєзнавчими напрацюваннями кафедри є:
-  засадничий навчальний посібник “Туристичне краєзнавство” (К., 2006), у якому сфор

мульовано об’єкт, предмет, цілі та поняттєво-термінологічний апарат туристичного краєз
навства, а також окреслено позицію цього наукового напряму щодо класичних географічно
го й історичного краєзнавства [43];

-  колективна польсько-українська монографія (за участю М. Мальської, М. Рутинського,
Н. Мандюка) “Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej” (Варшава, 2005), де вперше про
ведено інтегральне туристичне районування областей Західної України та проаналізовано 
сучасні територіальні диспропорції і перспективи розвитку в межах досліджуваного регіону 
різних видів туристичної діяльності [57];

-  ґрунтовна монографія М. Рутинського й О. Стецюк “Туристичний комплекс Карпат
ського регіону України” (Чернівці, 2008), у якій обґрунтовано концепційно-теоретичні та 
методологічні засади дослідження туристичної сфери регіону, проаналізовано процеси її 
масштабних структурних трансформацій та сучасної ринкової самоорганізації у міжгалузе
вий туристичний комплекс, досліджено проблематику взаємодії та синергетичних ефектів 
розвитку турагентського, готельного, санаторно-курортного, туристично-відпочинкового, 
ресторанного, розважального бізнесу реґіону, його прикордонної та комунікаційної інфра
структури [54].

Туристично-краєзнавче дослідження Волині є предметом дисертаційної праці О. Гата- 
ляк, окремі результати її туристично-краєзнавчих розвідок опубліковано у близько двох де
сятках статей і тез наукових доповідей [8 та ін.].

Плідно працюють над туристично-краєзнавчою проблематикою викладачі кафедри
О. Бордун, О. Вуйцик, М. Гамкало, Н. Ганич, Т. Завадовський, Д. Каднічанський, Н. Ман- 
дюк, А. Манько, Ю. Масюк, В. Монастирський, І. Пандяк, Н. Паньків, П. Романів, А. Ховал- 
ко, В. Ярмолович.

У напрямі історія туризму багато років провадять наукові дослідження й публікують 
тематичну серію наукових розвідок, доповідей і статей доценти Н. Паньків, А. Ковальчук і 
М. Рутинський. Серед основних історико-туристичних праць -  курс лекцій “Історія туризму” 
[42], перший розділ колективної монографії “Туризм у міжнародному і національному ви
мірах. Історія і сучасність” [29], перший розділ посібника “Туристичне краєзнавство” [43], 
окремі публікації М. Рутинського у часописі “Історія української географії” тощо.

Традиційні напрями географічних досліджень -  географія туризму, рекреалогія та ре
креаційна географія, туристично-рекреаційний потенціал України -  зародилися ще в на
уковому середовищі кафедри географії України (наукова школа проф. Ф. Заставного) і з 
2003 року “перейшли” на новостворену кафедру туризму, де набули подальшого розвитку і 
нині репрезентують географічну складову наукових досліджень цього структурного підроз
ділу географічного факультету Львівського університету.

Напрям географія туризму є, по суті, міжкафедральним і має багаторічні вагомі напра- 
цювання науковців кафедр економічної і соціальної географії та географії України. Від стар
шої плеяди учених-географів О. Ващенка, О. Шаблія, С. Кузика, Ф. Заставного естафету роз
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витку цього напряму з 2003 р. перейняли молоді географи новоствореної кафедри туризму.
Очолює напрям М. Рутинський. За цією тематикою опубліковано понад два десятки ста

тей і тез доповідей, підготований перший у державі посібник з цієї дисципліни [46, 47], 
працю “Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та 
основні міждисциплінарні напрямки розвитку” [49] тощо.

Над проблематикою географії туризму плідно працюють М. Гамкало, Н. Ганич, Д. Кадні- 
чанський, А. Манько, В. Монастирський, Н. Паньків, П. Романів, А. Ховалко.

Напрям рекреалогія та рекреаційна географія -  один з найдавніших міжкафедральних 
напрямів наукової спеціалізації географічного факультету Львівського університету. Актив
на робота з наукового обґрунтування територіальної розбудови на західноукраїнських те
ренах рекреаційно-туристичного комплексу започаткована наприкінці 1960-1970-х роках 
науковцями кафедри економічної географії під керівництвом проф. О. Ващенка. Напри
кінці 1970 -  у 1980-ті роки ідеї О. Ващенка набули подальшого розвитку у працях Н. Не- 
дашківської, передусім у монографії “Рекреаційна система Українських Карпат” (К., 1983). 
Рекреаційна географія у стінах Львівського університету знайшла активних прихильників і 
серед науковців природничо-географічного профілю: професорів С. Стойка і К. Геренчука, 
доцентів І. Рожка, О. Федунь, М. Кукурудзи, В. Шушняка, В. Матвіїва та ін. Сучасний період 
розвитку географічних досліджень рекреації найповніше репрезентований низкою праць
О. Шаблія та С. Кузика. На кафедрі туризму цей напрям очолює М. Рутинський. За даною 
тематикою опубліковано понад чотири десятки статей і тез доповідей, підготовано адап
тований для нової ґенерації студентів (спеціальностей “менеджмент і адміністрування” та 
“туризмознавство”) курс лекцій “Рекреалогія з основами курортології” [50].

Також плідно працюють над рекреаційно-географічною проблематикою О. Бордун,
Н. Ганич, О. Гаталяк, А. Манько, Н. Паньків, у дотичній сфері рекреаційної економіки про
водить дослідження Н. Мандюк [37 та ін.].

Напрям туристично-рекреаційний потенціал України також є міжкафедральним і ґрун
тується передусім на багаторічних вагомих напрацюваннях науковців кафедр географії 
України та економічної і соціальної географії. Професор Ф. Заставний першим серед су
часних українських географів виокремив туристично-рекреаційний потенціал України у са
мостійний напрям перспективних географічних досліджень і в низці праць окреслив його 
основні риси.

На кафедрі цей напрям очолює Н. Паньків. На цю тематику опубліковано близько двох 
десятків статей і тез доповідей, видано адаптований для студентів спеціалізації “менедж
мент туристичної індустрії” та напряму “туризм” курс лекцій “Туристично-ресурсний потен
ціал України” [41], навчальний посібник “Туристичне ресурсознавство” [41], в якому сис
тематизовано теоретичні засади та методичні підходи вчення про ресурсний туристично- 
рекреаційний потенціал, а також зроблено всебічну оцінку усіх ресурсних складових турис
тичного потенціалу регіонів України.

Не менш плідно над цією проблематикою працюють М. Рутинський [12, 51, 53 та ін.],
Н. Мандюк [57 та ін.], М. Гамкало [6, 55 та ін.], О. Гаталяк [8 та ін.].

Напрям екологічний і сільський туризм на географічному факультеті очолює Почесний 
працівник туризму, Голова спілки сільського зеленого туризму Львівщини Ю. Зінько, а в 
штатній структурі кафедри туризму -  М. Рутинський. Завдяки багаторічній творчій співпра
ці Ю. Зінька, М. Рутинського та інших експертів останніми роками вийшла низка навчаль
них посібників і науково-інформаційних видань з проблематики екологічного і сільського 
туризму, у тім числі “Сільський туризм” (К., 2006), “Зелений туризм” (К., 2008), “Організація 
та планування діяльності сільського туризму” (Одеса, 96 М. Мальська, М. Рутинський 2009), 
“Світовий досвід організації сільського туризму” (Одеса, 2009) тощо [11, 51, 52, 57 та ін.].

У сфері екологічного туризму активно працюють М. Гамкало, В. Монастирський та П. Ро
манів, кількість їхніх публікацій з проблематики розвитку екологічного туризму в Карпат
ському регіоні щороку зростає.
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Напрям спеціалізовані види активного туризму й водночас найчисленніший студент
ський науково-тренінговий гурток “Активний туризм” очолює М. Гамкало. Щорічно він орга
нізовує декілька викладацько-студентських спортивно-туристичних виправ у Карпати, про
вадить пропагандистську роботу серед студентського загалу. Актуальні проблеми розвитку 
активних видів туризму у Західному регіоні України регулярно висвітлюють у співдопові
дях на міжнародних науково-практичних конференціях М. Гамкало, О. Бордун, А. Ховалко, 
П. Романів, В. Монастирський, А. Манько [6, 55 та ін.]. Д. Каднічанським розроблено іннова
ційний курс лекцій “Молодіжний і навчальний туризм” [13].

Визнання належного рівня підготовки студентів підтверджують здобуття призових місць 
у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (Сухроменда М. (2015 р), Васи- 
ліцька О. (2013 р.)) олімпіадах, участю у міжнародних, загальноукраїнських та внутрішньо 
університетських конференціях. Упродовж 2003-2015 рр. опубліковано декілька десятків 
студентських наукових праць.

Сьогодні кафедра туризму потужний науковий колектив з традиціями самовиховання 
науково-педагогічних співробітників. Успішно захистили дисертації випускники, сьогодні 
співробітники кафедри -  Білоус С. В., Вуйцик О. І., Жук І. З., Мандюк Н. Л., над докторськи
ми дисертаціями працюють доценти Бордун О. Ю., Пандяк І. Г., Рутинський М. Й.

Кафедра туризму успішно співпрацює з туристичними підприємствами і організаціями 
місцевого самоврядування. Угода про співпрацю укладена з близько 30 підприємствами та 
установами різного профілю діяльності.

Співпраця міським управлінням культури і туризму Львівської міської ради реалізовано 
у проведенні спільних міжнародних конференцій, семінарів. У 2015 р. кафедра туризму 
Львівського національного університету імені Івана Франка і університет “Львівська політех
ніка” спільно з Інститутом міста та ЛМР реалізували проект “Аналіз ринку в’їзних туристів 
міста Львова” (координувала проектом від кафедри і нагороджена грамотою ЛМР доц. Вуй- 
цик О. І.). Щорічно декілька студентів кафедри туризму приймають участь у програмах моні- 
торингового змісту ЛМР з дослідження ринку туристичних послуг у місті Львові, узагальнені 
результати яких відображені у магістерських роботах.

Активну співпрацю від заснування кафедра туризму розвиває з регіональними гро
мадськими організаціями -  львівським Центром сільського туризму, Еколого-географічним 
фондом, результати співпраці відобразились у реалізації міжнародних проектів ПАУСІ 
“Туристичний потенціал Західної України” (2000-2004 рр.), Карпатський проект (ТА- 
СІС, 2009-2010 рр.), проекту “Створення туристично-інформаційної інфраструктури у 
місті Львові” (Програма Транскордонної співпраці Польща -  Білорусь -  Україна, 2010
2011 рр.) та парасолькового проекту “Оздоровчий туризм українсько-польського прикор
доння” Програми Транскордонної співпраці Польща -  Білорусь -  Україна 2007-2013 рр. 
За результатами проектів були підготовлені монографії, стратегії розвитку оздоровчого 
та сільського туризму на транскордонній території, інвестиційні каталоги, інші публі
кації. Активна співпраця у цей період тривала з польськими вузами -  Вроцлавським 
університетом (кафедра регіональної географії), Жешівським університетом, Вищою про
фесійною школою ім. Вінсента Поля у Любліні, Державною вищою професійною школою 
ім. Станіслава Піґоня у м. Кросно.

Досвід співпраці у науково-дослідницьких проектах, зокрема закордонних, відобра
жений у підготованих розділах теоретико-методичних основ з географії туризму у моно
графії “Туризмологія” (спільно з О. Любіцевою, Київський національний університет імені 
Т. Шевченка). Узагальнено матеріали з географії туризму України у англомовному виданні 
“Geograpfy of tourism of Central and Eastern Europe countries” та з розвитку туристично- 
рекреаційної сфери транскордонної височини Розточчя (спільно з Люблінським університе
том). Спільно з Папською Академією (Краків) та Ойцовським парком народовим у вересні
2014 р. у Львові проведено міжнародну конференцію з релігійної географії та туризму “Са
кральний ландшафт”.
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Співробітники кафедри туризму і кафедри геоморфології і палеогеографії у 2003 р. при
ймали активну участь у спільних проектах і розробках з вивчення туристичного потенціалу 
Західної України (проект PAUCI “Туристичний потенціал Західної України”). Кафедра туризму 
у 2001 р. стала одним із засновників міжкафедральної Лабораторії інженерно-географічних, 
природоохоронних і туристичних досліджень (НДЛ-51). Ця Лабораторія у співпраці кафедр 
туризму, геоморфології і палеогеографії та раціонального використання природних ресур
сів і охорони природи активно розвиває напрями екологічного і сільського туризму, а в 
останні роки -  геотуризм. Зокрема, виконано проектні роботи з перспективного розвитку 
рекреаційно-туристичної сфери для національних парків “Яворівський”, “Ужанський”, “Гу- 
цульщина”, “Галицький” та Регіонального ландшафтного парку “Знесіння” у Львові та “Стіль- 
ське горбогір’я” (Львівська область). Обґрунтовано регіональні програми та інноваційні фор
ми сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні. Проблеми і перспективи розвитку 
сільського і екологічного туризму у Карпатському регіоні узагальнені у низці спільних публі
кацій працівників кафедри туризму і кафедри геоморфології і палеогеографії.

В останні роки Лабораторія активно працює над науково-методичними і практичними 
аспектами розвитку геотуризму. Геотуризм є пізнавальною формою популяризації геолого- 
геоморфологічної спадщини. У Лабораторії розроблено положення про національні геопар
ки -  базові об’єкти геотуризму, а також обґрунтовано перспективну мережу геопарків. За
пропоновано мережу тематичних геотуристичних шляхів (наприклад, “Бурштиновий шлях’) 
та стежок (“Урицькі скелі”, “Стільська комплексна пам’ятка природи”). У 2012-2014 рр. 
проф. Мальська М. П. та ст. викл. Зінько Ю. В. залучені експертами у міжнародний проект 
“Гео-Карпати -  українсько-польський туристичний шлях” в рамках Програми Транскордон
ної співпраці Польща -  Білорусь -  Україна 2007-2013. Результати проекту стало прокладання 
700 км туристичного шляху від Кросно (Польща) до Яремче (Україна) з 28 геомісцями, видан
ня геотуристичного путівника, карти шляху та навчального посібника для провідників.

У структурі кафедри туризму з 2005 р., відповідно до вимог ліцензування вищих на
вчальних закладів України готельного та туристського профілів, діє навчально-виробнича 
лабораторія “Навчальна туристична агенція” (завідувач, асистент Т. Б. Завадовський, стар
ший лаборант І. З. Жук, інженер другої категорії С. В. Дяків). Лабораторія доповнює на
вчальний процес, формує практичні вміння та навики професійної підготовки студентів- 
туризмологів, проводяться зустрічі студентів з топ-менеджерами, маркетологами, директо
рами найбільш успішних туристичних підприємств Львова. У 2014-2015 рр., всього прове
дено сім зустрічей на тему “Туристичний бізнес: робота мрії чи несповнені надії” (координа
тор доц. Вуйцик О. І.).

У 2015 р. лабораторія започаткувала спільний з польськими колегами проект організації 
релігійного туризму і паломництва з прокладанням “Дороги святого Якова -  ViaRegia” на 
Львівщині, з продовженням згодом на схід України (організатори проекту доц. Каднічан- 
ський Д. А., доц. Бордун О. Ю. зав. лаб. Завадовський Т. Б.). На кінець 2015 р. реалізова
но два етапи проекту з маркуванням дороги зі Львова до кордону з Польщею, сполучено 
Львівський і Підкарпатський Шлях, долучено Україну до загальноєвропейського проекту Via 
Regia.

З урахуванням досвіду європейських країн з підготовки фахівців туристичних спеціаль
ностей, кафедрою туризму прийнято рішення про обрання процесів багатосторонньої тран
скордонної співпраці, створення та включення у ці процеси туристичних кластерів різної 
спрямованості як головних прикладних наукових досліджень.

Кафедра була одним з ініціаторів укладання угоди з Ойцовським і Розточанським на
ціональними парками (Республіка Польща), у яких студенти від часу її заснування щорічно 
проходять навчальну практику. Під час практики студенти набувають досвіду дослідження 
туристичних дестинацій, моніторингу туристичного попиту. Значні здобутки студентів у ре
зультатах дослідження в Ойцовському національному парку відзначено управлінням парку 
та муніципалітету міста Скала (Яремчук В., 2008 р.).
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Кафедра туризму активно співпрацює з підприємствами з обслуговування туристів різ
ного профілю діяльності Львова та області. Укладено угоди про співпрацю з туристичними 
фірмами, готелями, ресторанами, на базі виробничих можливостей яких студенти прохо
дять навчальні та виробничі практики, на матеріалах вивчення досвіду роботи підприємств 
виконуються дипломні та курсові роботи. Серед підприємств Львова, з якими кафедра ту
ризму підтримує динамічні і тривалі стосунки -  провідні турфірми “Міст-тур”, “Трайдент 
ХІТ”, “Алголь”, відома готельна мережа “Рейкарн”  фешенебельний готель “Нобіліс”, мережа 
концептуальних ресторанів “Фест”, елітний ресторан-клуб “Спліт-Львів” та ін. Майже у кож
ному туристичному підприємстві міста сьогодні працює випускник кафедри туризму.

Кафедра туризму за кількістю студентів є найбільшою на географічному факультеті та 
однією з найбільших в університеті. Про сформоване визнання належного рівня підготовки 
фахівців кафедрою свідчить високий конкурс під час вступної кампанії та представлена 
всіма регіонами України географія абітурієнтів. У 2015 р. на одне бюджетне місце претенду
вало 113 осіб, та 17 осіб на одне комерційне місце.

Сьогодні кафедра туризму є найбільшою в Україні за ліцензованим обсягом підготовки 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” -  100 місць і “Магістр” -  50 місць. За
гальна кількість студентів, які навчаються на обидвох кваліфікаційних рівнях денної і за
очної форми становить близько 800 осіб.

Сьогодні кафедра туризму є найчисленнішим структурним підрозділом географічного 
факультету. Це ставить перед нею низку нових відповідальних завдань щодо гідного пред
ставлення науково-педагогічного потенціалу географічного факультету, дотримання висо
ких стандартів якості, етики й традицій викладацької майстерності, збереження позиції лі
дера на ринку освітніх послуг регіону, виховання нової генерації національно свідомої еліти 
України, розвитку актуальних новітніх напрямів наукових студій на межі взаємопроникнен
ня географічної й економічної наук.

У полі зору науковців кафедри на найближчу перспективу -  міждисциплінарні дослі
дження теоретичних та конкретних прикладних проблем туристичного загосподарювання 
Українських Карпат, Передкарпаття і Закарпаття, прикордонних територій, Покуття, Роз
точчя, Опілля, Волині та Поділля, а також вивчення досвіду розвинених країн Європи, і пе
редусім наших найближчих сусідів, щодо запровадження ефективних ринкових механізмів 
державного та недержавного стимулювання розвитку туристичної індустрії на місцевому 
і регіональному рівнях; розвиток польсько-української співпраці у туристичній сфері; ви
вчення пріоритетних осей (транспортно-туристичні коридори) та організаційних форм (мале 
приватне підприємництво, поліфункціональні туристичні кластери, територіальні екотурис- 
тичні утворення, вільні рекреаційно-туристичні зони тощо) розбудови сучасної туристич
ної інфраструктури; маркетингово-географічні дослідження (вивчення географії попиту на 
рекреаційно-туристичні послуги, географії туристичного іміджу окремих районів тощо); гео
графії ринково-туристичної коньюнктури; географії внутрішньо- та міжрегіональної конку
ренції місцевих турпродуктів тощо.
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Kravchuk Y., Shevchuk O., Zinko Yu .Geotourismas a tooltopopularizegeoheritage.
The article describes the evolution of one ofthe types of tourism -  geotourism, defines its junctions 
and basic concepts. Objectsof geotouristic interest recognized forms of relief (geological and 
geomorphological formation) geological forms and phenomena, geological and geomorphological 
processes, forms of human transformation ofthe environment, mining activities, works of material 
culture, museums and other exhibition. We described the main features of geotouristic attractions
-  representativeness (illustrating the geological and geomorphological structure or processes, 
exceptional or typical objects of geoheritage, ancient and modern examples of mining trade, etc.), 
information and educational support (stands, guides, maps, brochures, etc.), accessibility (free 
or regulated visits, access roads or hiking trails, etc.). Described various ways of presenting 
information in geotourism, including tours, educational geological trails, popular-scientific 
publications, display materials. We highlighted importance of geotourism for the development 
of the local economy. Successful development of geotourism is possible in areas (regions) with 
significant geotouristic potential and right-formed geotouristic product. Each geotouristic areas 
(regions) forms its own geotouristic product, which has five main components -  geological 
foundation, sustainability, training and education, benefit to the area and fun for tourists. 
Geotourism provides close relationship with the local population - it contributes to jobs and stable 
incomes for local people in sphere of service of touristic movement, preservation of traditional 
economic activities and crafts, preservation of the environment. Only in cooperation with local 
communities and conservational and profile scientific institutions, educational institutions and 
other partners we can expect successful operation of geotourism in the territory.

Ключові слова: геотуризм, геотуристичні атракції, геотуристичний потенціал, 
геотуристичний продукт, геотуристичні місцевості (регіони).

Keywords: geotourism, geotouristic attractions, geotouristic potential, geotouristic product, 
geotouristic areas (regions).

В останні десятиріччя значно підвищився інтерес до абіотичних елементів ландшафту 
як до цінності, яка має неабияке значення для кожного регіонуі може стати підґрунтям для 
створення привабливого образу території і розвитку туризму.Якщо раніше місцеві меш
канці і подорожуючі милувалися незвичними краєвидами і окремими естетично прива
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бливими об’єктами неживої природи, то зараз намагаються зрозуміти геологічну будову 
і довідатися про причини та умови утворення рельєфу й окремих його елементів. Такий 
інтерес заохочують і самі дослідники у галузі наук про Землю, які активніше працюють 
над збереженням і популяризацією геоспадщини, створюють доступне для розуміння пе
ресічних людей інформаційно-освітнє забезпечення для окремих об’єктів і територій.

Термін “геотуризм” (англ. geotourism) вперше вжив британський вчений Томас Хосе у 
1995 р. і визначив його як певний спосіб дії: “надання такого освітнього забезпечення і послуг, 
щ об окрім отримання звичайних естетичних вражень, уможливити туристам розуміння 
геології і геоморфології місця (включаючи його роль у розвитку наук про Землю) [7]. Вчений 
підкреслював різницю між таким спрямованим на відпочинок і психофізичну регенерацію 
природничим туризмом і кваліфікованим туризмом -  пізнавальним (краєзнавчим), елементом 
якого є поглиблення знань про відвідувані території.

Слід зазначити, що термін “геотуризм” (“гео[графічний] туризм”) часто застосовують 
для означення “туризму, що підтримує чи підвищує географічний характер місцевості -  
її довкілля, спадщини, естетики, культури і добробуту її мешканців” , введеного у 2002 р. 
Асоціацією туристичної індустрії Америки (Travel Industry Associationof America) та журналом 
National Geographic Traveler [4]. У цьому випадку “геотуризм” має загальногеографічний ха
рактер і має всі ознаки сталого (зрівноваженого) туризму. Оскільки Т. Хосе застосував цей 
термін значно раніше (ще у 1995), вважаємо правомірним дотримуватися його та інших до
слідників точки зору, яка має геологічне підґрунтя та визначає його як “гео[логічний]туризм” 
у  широкому розумінні. Дослідження Т. Хосе продовжили і розвинули відомі австралійські до
слідники геотуризму Девід Ньюсом і Рос Давлінг[6]. Опираючись на попередні дослідження, 
польський дослідник Пьотр Мігонь [8] зазначив, що у  цьому випадку “гео-” стосується “геоло
гії, геоморфології і природних рис ландшафту -  форм рельєфу території, скам’янілостей, 
порід і мінералів, з акцентом на виявлення і розуміння процесів, які формували і формують 
зараз ці елементи середовища”.

Польські автори Тадеуш Сломка і Аліттія Кісіеська-Свідзерська більше акцентували на освітніх 
і емоційних аспектах, пов’язаних з оглядом геологічних і геоморфологічних об’єктів та процесів 
[10]: “геотуризм -  це вид пізнавального туризму, що ґрунтується на вивченні геологічних (геомор
фологічних) об’єктів і процесів, а також отриманні від контакту з ними естетичних вражень”.

Вважаємо, що визначальною функцією геотуризму є дидактична, а головною метою  -  
інтерпретація достовірних наукових відомостей у галузі геології й  геоморфології для широ
кого кола споживачів. Саме це вирізняє геотуризм від інших видів туризму.

Об’єктами геотуристичного інтересу,за визначенням польських дослідників Єжи Жаби 
і Кшиштофа Гайдзіка [12], є об’єкти і явища неживої природи, які утворилися природним 
способом, а також антропогенні форми і утворення, які виникли внаслідок несвідомої чи 
цілеспрямованої діяльності людини. Загалом можна виділити такі об’єкти геотуристичного 
інтересу [3, 6, 9, 12]:

-  форми рельєфу (геолого-геоморфологічні утворення) -  гори і гірські країни, міжгірні улоговини 
й ущелини, кратери і конуси вулканів, річкові долини, дельти і каньйони, озера, водоспади, морські 
узбережжя, пустелі і еолові форми, льодовики і гляціальні форми рельєфу, карстові і псевдокарстові 
(поверхневі і підземні) форми, яри, джерела й утворені ними форми, коралові рифи тощо;

-  геологічні форми і явища -  мінерали, породи та їхні різновиди, структурно-тектонічні 
утворення (складки, луски, скиби, насуви, скиди, характерне напластування тощо), магмові 
інтрузії та різні прояви вулканізму, палеонтологічні скам’янілості, процеси мінералізації, ро
довища корисних копалин, геотермальні явища тощо);

-  геологічні і геоморфологічні процеси -  виверження вулканів, вибухи гейзерів, діяльність гря
зьових вулканів, сходження лавин, берегові процеси на морських і озерних узбережжях, танення 
льодовиків, переміщення дюн та інші еолові процеси, зсуви, обвали, ерозійні процеси тощо;

-  форми антропогенного перетворення середовища -  відкриті і підземні гірничі вироб
ки, глиняні і піщані кар’єри, котловани, шурфи, водовідводи, відвали гірських порід, діючі
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і давні об’єкти гірничого промислу та пов’язані з цим перетворення територій, тунелі, ката
комби, поверхневі і підземні мілітарні об’єкти (наприклад, тунелі, укріплення та ін.);

-  інженерно-геологічна діяльність -  буріння свердловин, дамби, робота морських та оке
анічних бурових платформ, пошук корисних копалин на поверхні землі і на дні океану, про
ходження тунелів, будівництво доріг і автострад, використання геотермальних вод тощо;

-  твори матеріальної культури -  різного роду будівлі з природних матеріалів та елемен
ти їх облаштування, кам’яні споруди (піраміди, скельні міста, капища та ін.), знайдені при 
археологічних розкопках кам’яні артефакти, кам’яні елементи міської інфраструктури, тво
ри мистецтва, ювелірні вироби і їхній зв’язок з видобутком дорогоцінного каміння тощо;

-  музейні та інші експозиції -  геологічні, мінералогічні і палеонтологічні музеї, демон
страційні геомісця (експозиції під відкритим небом), такі місця знаходження скам’янілостей, 
опорні стратиграфічні розрізи, місця знаходження мінералів і порід, геотуристичні стежки.

До об’єктів, що найчастіше викликають геотуристичний інтерес відносяться: породи і тек
тонічні структури, мінерали, благородне і оздоблювальне каміння, скам’янілості й інші сліди 
давнього життя на Землі, вулкани й геотермальні явища, унікальні форми земної поверхні, пе
чери, водоспади, льодовики, а також елементи культурної спадщини -  давні і сучасні об’єкти 
гірництва, мегаліти і кам’яні архітектурні об’єкти, пов’язані з історією наук про Землю місця.

Опираючись на такий широкий спектр об’єктів геотуристичного інтересу, розрізняють 
такі поняття як геотуристичні об’єкти -  геологічні (геоморфологічні) об’єкти, що є предме
том зацікавлення туристів (каньйони, скелі, печери і т. п.), і геотуристичні явища -  явища, 
пов’язані з сучасними геолого-геоморфологічними процесами (гейзери, еолові процеси, бере
гова діяльність хвиль тощо) [1, 2].

Геотуристичні об’єкти і явища різного ступеня привабливості для відвідувачів, присто
совані до використання у  туристичних і освітньо-пізнавальних цілях є геотуристичними 
атракціями. Головними рисами геотуристичних атракцій, на нашу думку, можна вважати: 
репрезентативність (ілюструють геолого-геоморфологічну будову чи процеси, є виняткови
ми чи типовими об’єктами геоспадщини, прикладами давнього і сучасного гірничого про
мислу тощо), інформаційно-освітнє забезпечення (інформаційні таблиці, путівники, карти, 
буклети тощо), доступність (вільне чи регламентоване відвідування, під’їздні шляхи чи пі
шохідні стежки та інше).

За місцем знаходження геотуристичні атракції презентують у  два способи [9]:
-  безпосередньо на місцях знаходження -  “in s itu ” -  геомісця, природні та антропогенні 

ландшафти;
-  поза місцями знаходження -  “exs itU ’ -  природничі музеї, геологічні колекції, кам’яні 

споруди і будівлі, гео-центри (освітньо-туристичні центри).
У геотуризмі використовують різні способи представлення інфорліації, серед яких: екс

курсії з провідником (гідом); дидактичні геологічні стежки і маршрути; популярно-наукові 
видання (буклети, путівники, карти, статті тощо); інформаційні таблиці, панелі та інше; де
монстраційні матеріали (геологічні й палеонтологічні колекції, макети об’єктів і явищ тощо); 
лекції; фільми і аудіозаписи геотуристичної тематики; мультимедійні презентації; спеціалі
зовані web-сторінки.

Геотуризм тісно пов’язаний з охороною геоспадщини (геоохороною, геоконсервацією). 
Багато геотуристичних атракцій одночасно перебувають під правовою охороною (в Україні 
за законодавством -  як пам’ятки природи, заказники чи у складі природних заповідників, 
національних природних і регіональних ландшафтних парків). У таких випадках впрова
джують спеціальний режим їх відвідування -  обмежують доступ до цих об’єктів чи окремих 
їх частин (наприклад, закривають для загального доступу частини печер), направляють ту
ристичний рух за чітко визначеними і промаркованими трасами (стежками), контролюють 
туристичне навантаження (встановлюють кількість осіб, які можуть одночасно відвідувати 
геотуристичну атракцію без шкоди для неї) та використовують інші можливі способи для їх 
збереження. У геотуризмі для означення об’єктів і явищ, які мають геотуристичну (наукову,
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освітню, естетичну) цінність і перебувають під охороною застосовують терміни геомісця, 
геосайти чи геотопи (дєозіапоиізка, дєозйєз, дєоіор), а щоб підкреслити визначальну роль 
геоморфологічних процесів створенні цих об’єктів вживають термін геоморфосайт (дєотог- 
/озіапоиівка, g єотогрНозіїє) [3].

Важливе значення для функціонування геотуризму мають спеціально облаштовані 
геотуристичні шляхи -  туристичні маршрути, які охоплюють геотуристичні атракцій 
певної території. Для їх означення у  публікаціях застосовують терміни “геологічні подорожі”, 
“геотріпи” чи “геомаршрути” [2].

Можна виділити такі різновиди геотуристичних шляхів як:
-  геотуристичні дидактичні стежки -  короткі локальні маршрути, здебільшого піші чи 

велосипедні, які найчастіше виділяють в межах національних і ландшафтних парків та гео- 
парків і використовують для освітньо-пізнавальних цілей. Наприклад, дидактичні стежки на 
Скелях Довбуша у  Карпатському національному парку парку, Урицьких скелях і “Долиною 
річки Кам’янки” у  національному парку Сколівські Бескиди (Україна), геотуристична стежка 
“Давня копальня Бабіна” у  геопарку Мужакова Дуга, геотуристичні стежки Юри Краківсько- 
Ченстоховської (Польща) та інші.

-  власне геотуристичні шляхи -  піші, велосипедні, водні, автомобільні регіональні, на
ціональні чи транснаціональні туристичні маршрути значної довжини, які охоплюють різно
манітні геотуриситчні атракції одного чи кількох природних районів (регіонів). Наприклад, 
національні і транснаціональні “Бурштинові шляхи” та інші;

-  геостради -  найдовші геотуристичні маршрути, які пролягають через один чи кіль
ка географічних регіонів і охоплюють якнайбільше різноманітних природних та історико- 
культурних атракцій геотуристичних регіонів (регіонів з багатою геоспадщиною). Особливіс
тю геострад є значна ширина їхніх зон впливу -  вони можуть складатися з локальних, регі
ональних і національних геотуристичних маршрутів однієї чи кількох країн, розташованих 
вздовж уявної осі геостради. Метою створення геострад є розвиток геотуризму, збереження 
природної та культурної спадщини геотуристичних регіонів та підтримка їх  сталого роз
витку. Наприклад, Геострада Судетська довжиною 602 км презентує багатство природи і 
культури цікавого для геотуризму регіону польських і чеських Судетів, трасується відомими і 
маловідомими районами і використовує місцеву туристичну інфраструктуру, має відповідну 
інформаційно-освітню і промоційну підтримку [11].

Усі геотуристичні шляхи для успішного функціонування повинні мати добре помітне для 
подорожуючих відповідне позначення на місцевості (ознакування), інформаційно-освітнє та 
інфраструктурне забезпечення, яке відповідає їх завданням.

За доступністю геотуристичні шляхи можна розділити на групи:
-  загальнодоступні -  призначені для відвідувачів різних вікових груп без спеціальної 

підготовки і спорядження (дидактичні стежки, піші і велосипедні маршрути);
-  спеціалізовані -  призначені для відвідувачів відповідних вікових груп без спеціальної 

підготовки зі спеціальним спорядженням (нескладні водні маршрути, екскурсійні маршрути 
в печерах, гірські піші маршрути тощо);

-  кваліфіковані -  призначені для від відувачів зі спеціальною під готовкою (спелеологічною, аль
піністською), з використанням спеціальних технік і спорядження для проходження маршруту.

До спеціальної геотуристичної інфраструктури належать інформаційні таблиці (щити, 
панелі) біля об’єктів, маркування та облаштування туристичних шляхів, інформаційно-освітні 
центри, музеї, інформаційно-туристичні пункти, тематичні об’єкти (тунелі часу, кам’яні сади 
і лабіринти, експозиції під відкритим небом тощо), зони відпочинку з малими архітектурни
ми формами, сувенірні кіоски з виробами з місцевих матеріалів і тому подібне. Послуги про
живання і харчування туристи отримують у  місцевих закладах, як і в інших видах туризму. 
Часто поблизу визначних геотуристичних атракцій створюють тематичні заклади (готелі, 
туристичні притулки, ресторани, кав’ярні тощо), в назві чи оформленні яких простежується 
геотуристична тематика і персонал яких добре поінформований про місцеві атракції.
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Успішний розвиток геотуризму можливий у місцевостях (регіонах) зі значним геоту- 
ристичним потенціалом і правильно сформованим геотуристичним продуктом. Геоту
ристичний потенціал місцевості (регіону)  визначають за кількістю і значенням об’єктів 
геоспадщини, їх різноманіттям і збереженістю, доступністю для відвідування. Території з 
високим геотуристичним потенціалом, на основі якого сформовані геотуристичні атракції, 
добре розвинута туристична інфраструктура, добре організована інформаційно-освітня та 
промоційна діяльність називають геотуристичними місцевостями (регіонами). Часто на їх 
основі організовують геопарки, основними завданням яких є збереження геоспадщини (гео- 
консервація), розвиток геотуризму та геоосвіти.

Кожна з геотуристичних місцевостей (регіонів) формує свій геотуристичний продукт. 
Як відомо, туристичний продукт можна визначити як усе те, що купує і отримує турист з 
метою реалізувати свою подорож -  придбані за певну ціну послуги і товари, образ місця, 
його цінності та ступінь їхньої доступності тощо. Геотуристичний продукт є дещо відмінним 
і має п’ять головних складових -  геологічна основа, зрівноваженість (сталість), навчання й 
виховання, користь для місцевості і задоволення для туристів [5]. Перші три є визначальни
ми саме для геотуризму, а дві останніх бажані для усіх видів туризму. При формуванні геоту- 
ристичного продукту, окрім інших чинників, обов’язково слід враховувати цільові аудиторії 
споживачів. Особливу категорію геотуристичних продуктів становлять освітні (тематичні 
уроки, лекції і презентації в інформаційно-освітніх центрах, музеях і польових умовах, по
льові практики та ін.), які часто використовують у підготовці студентів природничих спеці
альностей та викладанні природничих дисциплін у загальноосвітніх школах.

Геотуризм передбачає тісний зв’язок з місцевим населенням -  він сприяє забезпеченню 
робочих місць і стабільних прибутків для місцевого населення у сфері обслуговування турис
тичного руху, збереженню традиційних господарських занять і народних ремесел, збереження 
довкілля та ін., а загалом -  сталому розвитку територій. При цьому надзвичайно важливою є 
інформаційно-освітня робота серед місцевих мешканців і їх максимальне залучення до створен
ня геотуристичного продукту місцевості (регіону). Лише у співпраці місцевих громад з природо
охоронними та науковими установами відповідного профілю, освітніми закладами та іншими 
партнерами можна очікувати успішного функціонування геотуризму на даній території.
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Постановка проблеми. Туризм є відносно новою соціоекономічною діяльністю. Пе
редумовою створення туризмознавства є тенденція аналізу розуміння туризму як індустрії 
мандрівок та відпочинку і надання цьому понятті людського виміру. Таке тлумачення пе
редбачає знання цілого ряду аспектів світоглядного, культурного, пізнавального, етичного, 
комунікативного як специфічного соціального інституту і феномену загальнолюдської куль
тури. Отже, в цьому аспекті головним є не готель, кемпінг, туроператор, турагент, а людина, 
яка мандрує. Звідси, людина яка мандрує -  це просто споживач туристичного продукту, 
який пересувається у просторі і в часі, а особистість, яка під час мандрівок, поїздок, походів 
спілкується із світом природи й культури інших народів, людей. Структуру загальної теорії 
туризму включає такі розділи, як філософія туризму, географія туризму, історія туризму, 
економіка туризму, соціологія туризму, педагогіка туризму, психологія туризму та інші.

Дослідження і публікації.. Різні аспекти туризмознавства висвітлено у працях геогра
фів, економістів, філософів, педагогів та фахівців інших галузей знань. Найбільші досяг
нення цього напрямку відображені у монографіях Любіцевої О. О. [9, 10], Сакун Л. В.[17], 
Федорченка В. К. [21], у працях Зязюна, В. С. Пазенка [14]. та навчальних посібників Квар- 
тальнова В. А [4], Я. Б. Олійника та А. В. Степаненка [13] та інші.

Формування цілей статті. При написанні статті з’ясовано питання змістовного напо
внення туризмознавства як сфери спеціальних знань про туризм. Розкрито основні складові 
цього напряму наукових досліджень. Накреслено перспективи розвитку туризмознавства у 
сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. При викладенні цієї проблематики основними не ви
рішеними питаннями є науковий статус туризмознавства та його відображення у сучасних 
дослідження, та його структури. Основні постулати лежать в межах наукового обґрунтуван
ня теорії туризму, яка втягує у себе різні наукові дисципліни, які сформувались у цей період 
і мають точки росту для формування новий напрямів у міру накопичення нових наукових 
знань та гнучко них реагувати.

У літературних джерелах знаходимо різні тлумачення системи наук про туризм, які мож
на звести до трьох назв: туризмознавство, туризмологія, туристика та ряд інших, які умовно 
можна вважати синонімами. Найбільше узагальнене розуміння цих наукових напрямів зна
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ходимо у енциклопедичному словнику-довіднику [19], де туристика -  термін для означення 
системно прикладних наук про туризм і туристичне обслуговування населення, запропоно
ваний вченими Російської міжнародної академії туризму (Москва). Існують і інші варіанти 
назви наук про туризм: турология (Академія туризму, Санкт-Петербург), туризмознавство 
(Україна) та інші, які відображають вплив різних академічних шкіл, що склалися в різних 
туристичних центрах.

Неможна стверджувати, що вчені ведуть досить ґрунтовну дискусію з цих питань, але 
певні контури цієї тематики мають певне відображення. Таким чином, можна відзначити, 
що на сьогодні сформувалися і формуються такі наукові напрями наук про туризм, а саме: 
туризмознавство, туризмологія, туристика, туризмометрія, турографія, туризмографія та 
інші. Найбільш дієвими є перші три наукові напрями, які найбільш суттєво відображають 
стан нині існуючих знань про туризм. Коротко розглянемо власне основні завдання цих 
трьох наукових напрямів.

Термін “туризмознавство” вперше був обґрунтований М. П. Крачило [7].
Деякі українські вчені підтримали таке розуміння автора цього наукового напряму 

[8, 9, 10, 11, 13]. Туризмознаство розглядається як вузькоспеціалізований напрямок із широ
ким застосування соціокультурного світобачення. Оскільки туризм є надзвичайно складним 
об’єктом дослідження, тому вимагає комплексного наукового підходу та систематизації іс
нуючих (чіткого визначення предмета суб’єкта та об’єкта), узагальнення накопичення знань 
і методів вивчення туризму. Одночасно туризмознавство є багатоплановою наукою. Тому 
ряд авторів досить точно сюди включає рекреаційну, екологічну, економічну, фінансову, 
правову, господарську, техніко-економічну, інформаційну, соціологічну, педагогічну, психо
логічну та інші підсистеми.

Туризмологія цілісна система сучасних фундаментальних наук про туризм, туристичну 
діяльність, туристичну економіку, туристичне законодавство. Туризмологія характеризує ту
ризм як: національне явище сфери реалізації різноманітних прав і потреб людини (здоров’я, 
відпочинок, пересування та інше); сферу технології реалізації рекреаційних потреб і попиту 
(туристична індустрії, форма організації, анімація, турінформатика, підготовка кадрів, та 
інше); особливий сектор сучасної національної й регіональної економіки (туристичний ри
нок, менеджмент, підприємництво, бізнес, туристичний продукт, послуги та інше); сферу 
соціальної і економічної політики держави та регіонів.

У статті Глобального Кодексу закріплено положення про те, що:
-  туризм -  це сфера, що використовує культурну спадщину людства і робить свій внесок 

у її збагачення;
-  туризм -  це діяльність, вихідна для приймаючих країн та співдружностей;
-  туризм -  це фактор стійкого розвитку [15].
У лютому 2000 року відбувся міжнародний форум під егідою АМФОРТ [22], присвяченій 

сучасній туристичній науці, так званій туризмології.
Учасники форуму, а це близько 150 представників з різних країн світу, обговорювались 

теоретичні моделі туризмології, зокрема модель Ф. Франджіалі, Генерального секретаря ВТО 
[22], за образним висловом якого специфіка туризму -  предметна сутність цієї науки -  по
лягає в тому, що вона є одночасно ”економічним гігантом та політичним карликом”

Учасники цього форуму французькі теоретики туризму Серж Перро і Жан Мішель Оер- 
нер підкреслюють, що мова йде не лише про різні підходи до теоретичних досліджень туриз
му, -  “туристичні моделі туризмології”, -  але разом з тим про те, що теорія туризму впливала 
на туристичну індустрію. При цьому відзначалося, що сама індустрія туризму у широкому 
розумінні є як соціальною, так і індивідуальною діяльністю, яка охоплює різні галузі і форми 
суспільної культури [22].

Туристика є комплексно наукою про туризм. Оскільки туризм є галуззю наукових до
сліджень багатьох наук, кожна з яких вивчає його по своєму. Найбільш широко цей термін 
має своїх прихильників у дослідженнях вчених з Болгарії, Польщі, Словаччині та інші як на

201



М А Т Е Р І А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

уки, що у широкому розумінні займається вивченням туризму і мандрівок. Російські вчені
І. В. Зорін, В. А. Квартальнов [3] сформували таке визначення туристики -  наука, яка син
тезує дані різних наукових дисциплін, що вивчають туризм, і займаються формуванням і 
розвитком цілісної концепції туризму.

Усі ці перелічені грані туризму свідчать по те, що жодна наука не в силі осягнути зазна
чені проблеми. Теорія туризму (туризмологія, туристика, туризмознавство) ставить перед 
собою ціль відобразити феномен туризму, та всі його складові.

Актуальність дослідження теоретико -  методологічних засад туризму зумовлена такими 
чинниками:

-  зростання значення туризму як виду економічної діяльності як на локальному, так на 
глобальному рівні та необхідністю підвищення потенціалу, якості людських ресурсів;

-  зацікавленості молодих людей до туризму через здобуття фахової освіти;
-  необхідності розробки та реалізації Державних програм розвитку туризму на макро- 

рівні, мезорівні, мікрорівні.
Визначення філософських підвалини туризмознавства, дало можливість трактувати її як

-  науковий напрямок, в межах якого сполучаються різноманітні дослідження туризму як 
суспільного явища.

Необхідно виділити основні складові туризмознавства, автори по -  різному їх називають 
аспекти, напрямки, науки, навчальні дисципліни.

Оглядово питання структуризації наукового напряму туризмознавство (туризмологія, ту
ристика) знайшло своє відображення у працях [7, 8, 9, 10, 11, 17].

Можна погодитися з думкою О. Любіцевої, що аспекти функціонування туризму, прак
тично сформувались в певні напрямки досліджень і кожен з напрямків охоплює певну галузь 
науки або декілька галузей. Зокрема: історія туризму, економіка туризму, географія туриз
му, екологія туризму, психологія туризму тощо. В той же час, кожна з цих дисциплін входить 
до певної системи наук: історичних, економічних, географічних, соціальних, психологічних 
тощо. Таким чином, до вивчення туризму може бути застосований як галузевий принцип 
побудови наукових досліджень, так і проблемний. Саме проблемний принцип покладений в 
основу формування нового наукового напрямку -  туризмології [9].

Я. Б. Олійник та А. В. Степаненко [13]. вважають, що туризм являє собою сферу інтер
есів багатьох наук і дисциплін: історії, філософії, географії, соціології, психології, антропо
логія, економіки, екології, рекреалогія. Кожна з досліджує туризм по своєму, але жодна з 
них не вивчає його в цілому. Одночасно автори вважають, що туризмологія в системі наук 
представлена психологією, антропологією, економікою, географією, інформатикою, право, 
логістика.

У колективній монографії “Туризмологія” [20] викладено концептуальні засади теорії ту
ризму. Вона є результатом багаторічної діяльності провідних науковців основних центрів 
дослідження туризму в Україні. На їх думку теоретико -  методологічними складниками ту- 
ризмології є філософія туризму, географія туризму, соціологія туризму, екологія туризму, 
культурологія туризму, етичні виміри туризму, педагогіка туризму, психологія туризму, кон- 
фліктологія туризму. Іншу групу наукових дисциплін введено у розділ ”Інституційні засади 
туризму”, на жаль автори не дають тлумачення цього поняття, а саме туризм як соціальний 
інститут, інститут гостинності, сучасний дискурс технології туризму, рекреалогія і туризм, 
анімація в туризмі, економіка в туризму, ескурсологія, музеєзнавство (музеєлогія), право
знавство і туризм, туризм і політологія, інформатизація туризму.

Вище зазначені підходи щодо структури знань про туризм можна простежити й інші 
структурні складові туризмознавства через призму класифікаторів професій та переліку на
укових спеціальностей.

Класифікатор професій ДК 003:2010 встановлює у розділі професіонали виділяє:
-  248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної 

справи
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-  2481 Професіонали в галузі туризму
-  2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)
-  2481.2 Туризмознавці
-  2481.1 Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
-  2481.1 Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
-  2481.2 Ескурсознавство
-  2481.2 Туризмознавство.
Як видно з класифікації, якщо мова йде про наукову діяльність пов’язану з туризмом 

тоді вживається туризмологія, а про практичну туризмознавство.
Перелік наукових спеціальностей, що затверджений наказом Міністерства освіти і на

уки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057 включає основні напрями за
хисту дисертаційних досліджень за галузями знань.

Отже, розглянемо кожну складу туризмознавства, як ізольовану фрагментарно, в залеж
ності до приналежності до галузей знань. Таким чином, виділяємо такі напрями:

01. Фізико-математичні науки: використання математичного апарату та обчислюваль
ної техніки для вивчення туризму; один із прийомів моделювання в туризмі. Застосовують 
на всіх етапах туристичних досліджень: у процесі збирання і первинної обробки матеріалів, 
їхньої класифікації і генералізації, аналізу і прогнозу статистичних і динамічних станів ту
ристичної індустрії. Ці методи дають можливість об’єктивно відображати системоутворюючі 
зв’язки міжгалузевого комплексу різного рангу, умови його функціонування та розвитку. 
Важливі галузі: вища математика; математична статистика, математична логіка, економе
трія, математичні методи в туризмі.

Інформатика: допомагає проводити ідентифікацію, класифікацію та надання інформа
ції за допомогою програмних та комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж. Важ
ливі такі галузі: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні 
системи в туризмі, міжнародні інформаційні системи, сучасні офісні технології.

05. Технічні науки. Технологія харчової та легкої промисловості: Способи впливу на 
сировину, матеріали і напівфабрикати відповідними засобами виробництва. Технологія 
галузі туристичної галузі -  сукупність знань про методи, засоби і раціональні прийоми у 
певній сфері діяльності, науки або виробництва, що забезпечує одержання кінцевого про
дукту. Важливі такі галузі: технологія туристичної галузі, технологія готельної справи, техно
логія ресторанної справи.

Транспорт. Визначає пріоритетні можливості використання транспортних засобів при 
туристичному обслуговуванню. Важливі галузі: транспорт, туристичний транспорт, органі
зація транспортних послуг.

06. Сільськогосподарські науки є основою для розвитку сільського туризму та необхід
ною умовою ведення аграрного господарства. Представлено -  сільським туризмом.

07. Історія: розглядає культурну спадщину людства як гуманітарну складову туризмоз
навства. Простежує поняття, туризм, мандрівництво крізь призму часу. Важливі такі галузі: 
всесвітня історія, історія України, історичне краєзнавство, етнологія, етнографія світу та 
України, історія туризму.

Антропологія: аналізує соціоекономічні й культурні умови, які визначають людські по
треби до мандрівництва та їх вплив на поведінку туристів, на результати соціальної взаємо
дії. Важливі такі галузі: туристичні мотивації, туристичні мотиви.

08. Економічні науки: вплив помітний із часів індустріальної революції та індустрі
ального суспільства в рамках якого зародилася туристична індустрія. Економічний вплив 
туризму на мету мандрівництва став переконливим, а не просто кількістю виїжджаючих 
туристів та їх вплив на баланс платежів, економіка є істотною дисципліною у туристичній 
індустрії. Важливими галузями є економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, еко
номіка підприємств, основи менеджменту, менеджмент туризму, основи маркетингу, мар
кетинг туризму, фінанси та фінанси підприємств, економіка і ціноутворення в туризмі, бух
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галтерський облік, бухгалтерський облік в туризмі, аналіз діяльності підприємств в туризмі, 
управління підприємством, управління персоналом, міжнародна економіка, міжнародний 
туризм, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, статистика, статистика 
туризму та інші.

09. Філософія: надає можливість глибокого й комплексного аналізу сутності туризму, 
його гуманістичних, праксеологічних та організаційно -  управлінських функцій. Важлива 
галузі: філософія, соціальна філософія, етика та естетика, етика туризму.

10. Філологія (мовознавство): допомагає якісно змінити міжнародні зв’язки нашої краї
ни і їх розширення, інтернаціоналізація всіх сфер суспільного життя створює всі передумови 
для оволодіння іноземними мовами як нагальної необхідності для практичної й інтелектуаль
ної діяльності людини. Ці обставини є суттєвим чинником соціально -  економічного, науково
-  технічного й загальнокультурного прогресу суспільства та вагомим способом міжнародної 
інтеграції. Важливі такі галузі: мови (українська, російська, англійська, німецька та інші).

11. Географічні науки: передбачає вивчення геопросторової організації туристичного 
бізнесу на глобальному, регіональному, національному ринку туристичних послуг. Важливі 
такі галузі: рекреаційна географія, географія туризму, географія туризму України, турис
тичне країнознавство (краєзнавство), рекреалогія, географія релігій та сакральний туризм, 
географія міжнародного туризму та інші.

Екологія: зосереджує свою увагу на здатності регентувати природні ресурси, їх висна
ження, потенційне використання для туристичних цілей. Важливі такі галузі: екологія, еко
логічний туризм, природно -  заповідна справа та інші.

12. Юридичні науки. Право: Розширення процесу глобалізації економіки й ускладнен
ня відношень вимагає вивчення законодавства різних країн і попиту в питаннях захисту 
туристичних споживачів. Важливі такі галузі: правознавство, міжнародне право, правове 
регулювання туристичної діяльності (туристичне право) та інші.

13. Педагогіка: Предметом вивчення є процес формування особистості висококвалі
фікованого спеціаліста туристичної індустрії. Представники цього напрямку досліджують 
вплив різних чинників: політичних, соціальних, економічних на навчання, виховання й осві
ту спеціалістів сфери туризму. Важливі такі галузі: педагогіка, педагогіка туризму.

14. Медичні науки: допомагає вивчити властивості бальнеологічних ресурсів у процесі 
лікування, реабілітації, відновлення, оздоровлення. Тобто фізіологічна та психологічна ре
лаксація. Важливі такі галузі: курортологія, бальнеологія, бальнеотерапія та інші.

18. Архітектура: дає можливість вивчити архітектурні пам’ятки, а також познайомити
ся із сучасними особливостями рекреаційних комплексів. Важливі такі галузі: архітектура, 
рекреаційні комплекси.

19. Психологічні науки: допомагає отримати розуміння мотивації туристів, їх переваг 
і поведінки, які необхідно приймати при розробці стратегічного менеджменту в туризмі. 
Важливі такі галузі: психологія, психологія туризму.

22. Соціологічні науки: розглядає туризм, як соціальний феномен. Вивчає структуру, 
функціонування та розвиток туризму як суспільного явища в його зв’язку із соціальними, 
політичними, економічними та культурними сферами суспільства. Важливі такі галузі: со
ціологія, соціологія туризму.

23. Політичні науки: політична культура -  частина загальної культури, яка формуєть
ся і виявляється упродовж історії народу в політичному житті. Важливим у розвитку форм 
туризму, призначених для політичної еліти (діловий, професійний туризм), є обов’язковим 
врахуванням елемента історії. Важливі такі галузі: політологія.

24. Фізична виховання та спорт: використовувати засоби фізичної культури і спорту з 
метою покращення здоров’я та рухової підготовленості, як складових ефективної професій
ної діяльності. Важливі такі галузі: спортивний туризм.

25. Державне управління: допомагає розвивати туризм на різних рівнях управління. 
Важливі такі галузі: туристична політика, туристичне регулювання.
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26. Культурологія: допомагає вивчати соціокультурні комунікації та їх прояв у сучасній 
туристичній діяльності, розуміння основних принципів життєустрою, розуміння комунікацій 
як елемента зв’язку між різними соціокультурними системами є на даний момент надзви
чайно важливо. Пов’язаний із явищами глобалізації, туризм передбачає регулярні контакти 
у різних сферах між представниками різноманітних культур. Важливі галузі: культурологія, 
туристична культура, соціокультурні комунікації в туризмі.

Перелік основних складових туризмознавства не претендує на вичерпність, тому тут є 
широке поле для діяльності. Однак такий стан відображає рівень розвитку сучасної науки 
про туризм.

Туристичний бізнес став провідною галуззю світової економіки завдяки залучення до 
своєї діяльності найрізноманітніших галузей. Він втягує свою роботу всі заклади, пов’язані з 
обслуговуванням мандрівників: ресторани, кафе, торгівлі напоями, транспорт, туристичну 
інфраструктуру. Туристична галузь акумулює і туристичні ресурси та підвищує вимоги щодо 
екології регіонів світу. Одночасно ця галузь дає поштовх майже усім гуманітарним і соціаль
ним наукам. І це дозволяє їм розвиватися. Особливо помітний прогрес у науках про туризм 
починаючи із 70 -  х років XX століття.

На жаль сучасний стан розвитку туризмознавства відповідає цим докорінним змінам, 
що проходять у туристичній індустрії.

Туризмознавство завжди пов’язана з безліччю проблем. Тому дуже важливими є її теоре
тичний та праксеологічний аспекти функціонування. Єдність теорії і практики є важливою 
умовою поступу будь -  якої науки. Туристична наука або туризмознавство, як її називають, 
є молодою, але дуже важливою перспективною галуззю.

Зважаючи на міждисциплінарне вивчення туристичної індустрії та оцінуючи перспек
тиви розвитку туризму у світі важливе роль усіх задекларованих наукових напрямів. Однак 
представлені наукові напрями у туризмознавстві, не здатні зрозуміти і визначити її специ
фіку. Тому, найбільш підготовленою до розуміння сутності туризмознавства є представники 
географічної науки.

Висновки.
1. В Україні склалися серйозні передумови для розвитку нового наукового напряму ту

ризмознавства. На першому етапі встановлення науки про туризм важливе місце належало 
географії, економіці. Пріоритетними були вивчення туристичних ресурсів країни та її ре
гіонів. Основи рекреаційної географії в Україні почали формуватися у середині 60-х років
XX ст.

2. Подальший розвиток теорії туризмознавства повинен проходити шляхом виявлення 
усіх різноманітних напрямів, серед яких особливе місце належить філософії, соціології, пе
дагогіці, психології, математиці, інформації, екології.

3. Основними завданнями туризмознавства є розроблення теоретико -  методологічних 
засад, виявлення об’єктивних закономірностей формування і розвитку туризму, викорис
тання нових методів дослідження для розв’язання типових завдань туризму, ефективної 
моделі управління туристичним бізнесом країни.
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ПРО М ИСЛО ВИЙ  ТУРИЗМ  ЯК  Н О ВА  СФ ЕРА  П О СЛУГ  
КАРП АТСЬК О ГО  РЕГІО Н У

Івано-Франківський національний технічний університет на.фти і газу, 
м. Івано-Франківськ 

pov@tvnet.if.ua

Improved theoretical, methodological and methodical provision of industrial tourism, 
expanded its scope of subject-object and held on that basis, applied research, and who will 
determine compliance with the current requirements ofindustrial tourism development ofscience 
and society. Using manufacturing processes as tourism resources, stimulate business to improve 
corporate climate and labor relations. Enterprise receives customer loyalty, effective support 
brands and turnover souvenir shops located at the points where the tour ends, is much higher 
than other places with similar products. Balanced development ofindustrial tourism must meet 
the criteria ofsocial, cultural, environmental and economic compatibility. Balanced development 
ofindustrial tourism - this is tourism, which in the long run, that is projected on the present and 
future generations, can adapt to specific ethnic and cultural characteristics, the requirements 
ofsocial justice, ecologically compatible and appropriate and beneficial economically. Industrial 
tourism - a true marketing tool area, the system of local communities to promote their interests in 
order to attract investors, tourists or potential residents. An important role is played by forecasting
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ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

possible changes in the environment on the basis of modeling sustainable development of tourist 
destinations for industrial tourism in order to introduce warning measures.

Ключові слова: промисловий туризм, Карпатський регіон, кластер, моделювання, 
збалансований розаиток.

Key words: Industrial tourism, Carpathian region, cluster, simulation, sustainable 
development.

Постановка питання. Різноманітність промислового туризму [1, с. 11], як суспільного 
явища, обумовила комплексний, проблемно-цільовий підхід до його наукових і приклад
них досліджень, вирішити які можна завдяки визначенню механізму його функціонування 
та геопросторової організації. На сьогоднішній день актуальною є проблема вдосконален
ня теоретико-методологічних та методичних положень промислового туризму, розширення 
його предметно-об'єктної сфери і проведення на цій основі прикладних досліджень, які й 
будуть визначати відповідність промислового туризму сучасним вимогам розвитку науки і 
суспільства.

Хід доповіді. За визначенням світової організації туризму “Збалансований розвиток ту
ризму має задовольняти потреби туристів і країн, які їх приймають, за умови збереження і 
збільшення майбутніх можливостей, що передбачає таке управління ресурсами, при якому 
економічні, соціальні та естетичні потреби могли б бути задоволені, в той час, як культур
на цілісність, важливі екологічні процеси, біорізноманіття та системи життєзабезпечення 
підтримуються і зберігаються”. Він повинен відповідати критеріям соціальної, екологічної 
та економічної сумісності. Збалансований розвиток промислового туризму -  це той туризм, 
який в довгостроковій перспективі, тобто в проекції на сучасне і майбутні покоління, може 
адаптуватися до конкретних етнічних і культурних особливостей, відповідає вимогам со
ціальної справедливості, екологічно сумісний, а також доцільний і вигідний в економічному 
плані.

Серед основних передумов виникнення екотуризму та екологізації традиційних видів 
туризму провідну роль відіграє наростання протиріч між задоволенням туристичного попиту 
і раціональним використанням туристичних ресурсів. В основі цих протиріч знаходиться 
антропогенне навантаження, яке здійснюють туристи на природні і культурно-історичні ту
ристичні ресурси. Важливу роль тут відіграє прогнозування можливих змін навколишнього 
середовища на основі моделювання збалансованого розвитку туристичних дестинацій про
мислового туризму з метою запровадження застережливих заходів.

Для виробника пустити споживача до себе на підприємство -  це дуже гарний рекламний 
хід. Кілька годин витонченої реклами, яку екскурсант споживає охоче, а іноді ще й платить 
за це. До того ж відкритися для споживача -  це демонстрація чесності та прозорості управ
ління, бездоганних технологій, впевненості у своїх перспективах перед конкурентами.

Використання виробничих процесів як туристичних ресурсів, стимулює підприємство до 
поліпшення корпоративного клімату і трудових відносин. Підприємство отримує лояльність 
споживачів, ефективну підтримку брендів, а оборот сувенірних магазинів, розташованих у 
точках, де закінчуються екскурсії, значно вищий ніж в інших місцях з аналогічною продук
цією. Промисловий туризм -  це справжній інструмент маркетингу території, системної робо
ти місцевих співтовариств по просуванню її інтересів для залучення інвесторів, туристів чи 
потенційних жителів. Промисловий туризм -  це різновид культурно пізнавального туризму, 
спрямований на пізнання особливостей технологічних процесів діючих (або тих, що колись 
діяли) промислових підприємств та народних промислів.

Таке визначення сформульоване нами на основі тлумачення значення слова “промисел” 
в Академічному словнику української мови (1970-1980) [2, с. 229]:

-  заняття яким-небудь ремеслом з метою добування засобів існування; дрібне ремісниче 
виробництво;

-  місце, родовище, де добувають що-небудь; добувне промислове підприємство;
-  галузь промислового виробництва .
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Отже, народні промисли можна характеризувати як перший, дослідний етап промисло
вого виробництва, а тури на такі об’єкти і визначили назву туризму -  промисловий.

Якщо характеризувати промисловий тур з позиції туристичного ринку, то він інтегрує в 
собі відповідні аспекти соціальних, економічних та екологічних продуктів, товарів і послуг 
переважно інтелектуально-пізнавального та атрактивного характеру, що мають просторову, 
кількісну та якісну визначеність і підготовлені для реалізації туристам. У його створенні заді- 
яні підприємства гірничодобувної та переробної промисловості і туристичні підприємства та 
організації, що співпрацюють у напрямку створення та реалізації промислово-туристичного 
продукту. Тому характерним поняттям для розвитку промислового туризму є туристична 
дестинація -  цільова територія, яка приймає туристів: географічна одиниця, з самостійною 
туристичною привабливістю, яка надає туристам комплексне враження (на базі туристич
них продуктів), та задовольняє всі потреби туристів.

Ресурсний потенціал промислового туризму -  споруди та явища видобувної і переробної 
промисловості, що відображають, відтворюють, імітують розвиток ландшафту, пов’язаного 
з промисловою діяльністю людини, та мають ту чи іншу пізнавальну цінність. До них ми 
відносимо: індустріальні: заводи, фабрики, електростанції, комбінати, летовища...; природ
ні: грязьовий вулкан, соляні промисли, карстові утворення, озокеритові утворення, нафто
ві промисли, промислові кар’єри, зоо- і фіто промисли, лікувальні грязі, мінеральні води; 
народні промисли: килимарство, ткацтво, вишивання, лозоплетіння, гончарство, різьба 
по дереву, кістці, рогу, художня обробка шкіри, декоративний розпис, склороби-гутники, 
золотарі-ювеліри, ковалі.

У Карпатському регіоні, поряд з курортними і рекреаційними ресурсами, також є значна 
кількість промислових, військових та народних промислів, які у своїй сукупності становлять 
ресурси промислового туризму.

Ознайомлення з технологічними процесами по випуску продукції є різновидом культурно- 
пізнавального туризму і має назву -  індустріальний туризм. Початок йому був поставлений 
під час ознайомлення з роботою народних промислів, коли товари виготовлялися вручну з 
використанням нехитрих технічних приспосіблень і обладнання. Пізніше, з розвитком науки 
і техніки, почали запроваджувати для виготовлення цих же товарів потужні автоматизовані 
і роботизовані технологічні лінії та обладнання. Індустрія виробництва стала цікавою для 
підприємців, які хотіли запозичити передові технології, налагодити партнерські стосунки. В 
ролі промислових туристів виступали самі державні службовці, які були зацікавлені у спіль
ному виробництві продукції з метою розширити сферу зайнятості для місцевого населення. 
Так поступово почав зароджуватися індустріальний туризм, який разом з відвідуванням на
родних промислів породив промисловий туризм.

Розвиток вітчизняного промислового туризму, як складної соціоекономіко-екологічної 
системи, ґрунтується на взаємодії її суб’єктів -  туристів, та об’єктів -  туристичних дести- 
націй. Туристична дестинація виступає ключовим компонентом системи промислового ту
ризму, оскільки її формують функціонально пов’язані елементи (туристичні ресурси, турис
тична та загальна інфраструктура території, трудовий потенціал та органи управління), що 
розташовані на певній території, мають інформаційно-комунікаційні структури для забез
печення виконання стратегії й тактики виробництва та реалізації туристичного продукту, 
спрямованих на ефективну економічну, соціальну та екологічну діяльність у ній. Проведене 
дослідження сутності туристичної дестинації дає підстави розглядати її як соціо-економічну 
місцевість певного масштабу, що характеризується конкурентоздатними туристичними ре
сурсами та інфраструктурою, яка створює і реалізує привабливий для споживача турпро- 
дукт, не завдаючи шкоди довкіллю.

Туризм повинен бути екологічно орієнтованим на довготривалу перспективу, економічно жит
тєздатним, а також відповідати етнічним і соціальним інтересам місцевих співтовариств. Необхід
ність розвитку екологічно орієнтованого туризму, як одного з важливих принципів збалансованого 
екологічно безпечного розвитку суспільства в цілому, підтверджено і на міжнародному рівні.
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З розвитком екотуризму пов’язана зміна ставлення до навколишнього середовища, змі
на моделей природокористування; розвиток екотуризму сприяє охороні природи і культури, 
соціальному та економічному розвитку. Екологічний туризм є і одним з елементів еколого- 
просвітницької діяльності. Особливості екотуризму полягають в тому, що він не лише задо
вольняє бажання спілкуватися з природою, але змушує потенціал туризму служити на благо 
охорони природи, соціально-економічного розвитку, сприяє підвищенню еколого-освітнього 
і загальнокультурного рівня відвідувачів.

Для збільшення соціальної значущості екології у всіх сферах життя суспільства (освіти, 
виробництва, культури, побуту) необхідне створення і масове поширення світоглядної кон
цепції спільної еволюції суспільства і природи, спираючись на природне прагнення людей 
до здорового способу життя, сформувати соціально-психологічні установки на виконання 
високих екологічних стандартів ставлення до природи.

В економічній сфері головним завданням регіональної політики є створення спри
ятливих умов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури; формуван
ня і розвиток вільних економічних зон із визначенням локальних територій для їх роз
міщення, налагодження при- і транскордонного співробітництва між регіонами; прове
дення децентралізації управління економікою з урахуванням її багатоукладності на базі 
міцної вертикальної структури влади. В соціальній -  на відновлення і розвиток соціальної 
інфраструктури, забезпечення необхідних умов життєдіяльності місцевого населення; ра
ціональне використання трудових ресурсів шляхом удосконалення функціонування рин
ків праці та систем соціального захисту населення; формування раціональної системи 
розселення шляхом збереження існуючих і створення нових населених пунктів, регулю
вання їх розвитку [3, с. 141].

Проте через вузькоспеціалізований розвиток і розуміння ролі туристичної індустрії, не
використання резервів для становлення промислового туризму у науковому, діловому, на
вчальному, культурно-пізнавальному напрямках, а також неповне використання місцевого 
природного потенціалу, ефективність туристичної галузі в Україні значно менша порівняно 
з розвиненими країнами світу.

Становлення промислового туризму в нашій державі у значній мірі так важко запро
ваджується через упереджене ставлення чиновницького апарату, а також ряду керівників 
промислових підприємств “вчорашнього дня”, для яких все нове є чужим. Адже у світі давно 
організовуються виробничі екскурсії та туристичні маршрути на промислові підприємства, 
що є оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж компанії і галузі 
в цілому, а для туристів -  це можливість побачити своїми очима виробничі потужності, по
знайомитися з історією промисловості.

Одним із перспективних механізмів розвитку територіальної організації продуктивних 
сил суспільства, здатних значною мірою сприяти поширенню ринкового світогляду і відпо
відати господарським реаліям українського сьогодення, є створення кластерів. Слово “клас
тер” походить від англійського слова cluster, що означає рій, скупчення. Туристичний клас
тер -  це ключова організаційна основа, яка поєднує підприємства туристичної та інших 
суміжних галузей у єдину систему. Це дає змогу реалізувати пріоритетні задачі, які стоять 
перед підприємствами, установами, організаціями та сприятиме посиленню конкурентних 
переваг цього регіону [4].

Відповідно до теорії М. Портера, кластер -  це група географічно сусідніх взаємопов’язаних 
компаній (постачальники, виробники тощо) і пов’язаних з ними організацій (освітні заклади, 
органи державного управління, інфраструктурні компанії), діючих у певних сферах і взаємо
доповнюючих один одного [5]. Шляхом створення подібного об’єднання можна забезпечити фі
нансування та виконання навіть дуже амбіційних проектів у туристичній галузі, які за інших 
обставин для кожного окремого учасника були б неможливі. Кластерний метод використовуєть
ся для підвищення конкурентоспроможності регіону, який застосовувався раніше в основному 
тільки у промисловому виробництві. Сьогодні цей підхід застосовується і в індустрії туризму.
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Під час подорожі турист споживає різні послуги -  загальні, специфічні туристичні та 
супутні. Але, перш за все, він потребує послуг з підтримки своєї життєдіяльності -  житло, 
харчування, транспорт, дозвілля. Саме тому основними з елементів кластера є постачальни
ки спеціалізованих туристичних послуг. Складові цього елемента відображають особливість 
туристичного споживання і при цьому викликають похідний мультиплікативний ефект: не
обхідність для туриста в місцях споживання туристичного продукту наявності транспортних 
послуг, житла, харчування, системи гостинності в цілому, створення необхідних умов для 
лікування, розваг, освіти, задоволення потреби в нових враженнях. Міжгалузева природа 
туризму передбачає присутність в мережі постачальників колективних засобів розміщення, 
підприємств громадського харчування, центрів дозвілля, найцікавіших, найпривабливіших 
для туристів місць, ділових центрів, лікувально-оздоровчих установ та інших послуг. При 
цьому якість надання послуг має відповідати вимогам ринку [6]. Основа туристичного про
дукту -  послуги цих постачальників і без згаданих підприємств існування кластера немож
ливе.

Суть діяльності підтримуючих (обслуговуючих) туризм галузей полягає в наданні турис
там супутніх послуг. До них належать фінансові та медичні послуги, місцева роздрібна тор
гівля, включаючи продаж сувенірів і туристичного спорядження, інженерна (побутова) інф
раструктура, забезпечення безпеки і т. д. Дані підприємства і організації функціонують на 
ринку товарів і послуг незалежно від туризму, але їх залучення до складу кластера створить 
більш привабливі умови для розвитку та збільшення обсягів обороту. Основний туристичний 
продукт може бути реалізований і без участі місцевих організацій, але це спричинить збіль
шення витрат і зниження привабливості для туристів. Збалансований розвиток обслугову
ючих галузей і їх активна взаємодія з туристичними організаціями -  це запорука успішного 
функціонування всього кластера.

Кластер функціонує тільки в певному середовищі, а саме у сприятливих умовах (полі
тичних, соціокультурних, економічних, природних), які представляють собою сукупність зо
внішніх чинників, що забезпечують конкурентоспроможність туристичних послуг. Сприят
ливі умови -  це комплексне поняття і включає такі елементи, як ресурси (природні, людські), 
науково-дослідний потенціал, інвестиційний клімат, характер конкуренції, унікальність ви
робленої продукції та послуг, потреби місцевих споживачів, кваліфікація постачальників, 
наявність пов'язаних галузей.

При формуванні туристичного кластеру необхідно ідентифікувати його географічні кор
дони і враховувати кліматичні чинники, які відносяться до природних умов. Географічні 
межі багато в чому створюють транспортні комунікації (стан автомобільних доріг, розвиток 
малої авіації, водного транспорту), які з’єднують між собою основні центри тяжіння турис
тів. Географічні межі кластера залежать і від специфіки туристичних ресурсів, історичних 
особливостей розвитку території, включаючи кліматичні умови і рельєф місцевості.

Поряд з освітніми установами, особливе місце займають науково-дослідні інститути різ
ного профілю, присутність яких сприяє всебічному аналізу складових кластера, можливос
тей його розвитку для промислового туризму в науковому напрямку. Велике значення має 
політична ситуація на території кластера. Політика влади в галузі розвитку туристичної ді
яльності, її підтримка, проведення наукових досліджень, постійний моніторинг є найважли
вішою умовою формування кластера.

Особливу увагу при формуванні туристичного кластера необхідно приділяти 
взаємозв’язкам між його елементами. Даний зв’язок ґрунтується не тільки на економічній ви
годі учасників, але й орієнтований на створення і реалізацію якісних туристичних послуг, що 
задовольняють потреби як туристів, так і території. Це виражається у взаємозв’язку (“тран
спорт -  сфера розміщення -  харчування”) як основних послуг кластера, так і у взаємозв'язках 
(“державне управління -  комерційні організації -  науково-освітні установи”). Ідентифікація 
туристичного кластера (ресурси, структура, межі, вид) необхідна в процесі його формуван
ня, розвитку і подальшого вдосконалення. Одним із важливих підходів до визначення сут
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ності попиту в туризмі є оцінка детермінант споживчої поведінки -  дій пошуку споживачем 
необхідної інформації і прийняття відповідного рішення про подорож, що враховує індиві
дуальні особливості людини стосовно прийняття рішення про подорож [7, с. 27].

Ефективна робота всіх елементів туристичного кластера допоможе не тільки значно по
повнити бюджети територій, а й утворити нову сферу зайнятості населення, стимулювати 
залучення в оборот додаткових капіталів. Крім того, функціонування кластера дозволить 
зберегти культурно-історичні пам’ятки, природні парки і заповідники, оздоровити еколо
гічну обстановку, розвинути сферу послуг, удосконалити інфраструктуру територій. Форму
вання туристичних кластерів буде сприяти переключенню інтересу туристів із закордонних 
поїздок на внутрішній туризм: у ті місця, де збереглося історичне середовище, національний 
колорит, екзотика і українська гостинність. Туристичні кластери формуються на базі відпо
відних активів у регіоні і складаються з підприємств обслуговування туристів, наприклад, 
туроператорів, готелів, сектора громадського харчування, виробників сувенірної продукції, 
транспортних підприємств та інших.

Сьогодні можна сказати, що туристичні підприємства готові до сприйняття кластерних 
технологій; кластер є однією із привабливих моделей, оскільки об’єднує на добровільних і 
взаємовигідних засадах суб’єкти економічної діяльності, що дозволяє їм успішно конкурува
ти на туристичних ринках різних рівнів; кластерні технології сприяють налагодженню взає
морозуміння між державними та бізнесовими колами; інформаційно -  рекламне забезпечен
ня діяльності кластеру належить до пріоритетних напрямків його розвитку; кластеризація 
туристичних підприємств робить “прозорими” інвестиційні надходження і веде до оптимі- 
зації їх використання; туристична індустрія -  приваблива сфера вкладання інвестицій, які 
повніше даватимуть віддачу при умові існування кластерів на регіональному і державному 
рівнях; кластеризація туристичної діяльності, при правильній організації, стимулюватиме 
розвиток інших виробництв, а науково-освітній блок, що включає освітні заклади, здатен 
забезпечити потреби туристичних кластерів у висококваліфікованих кадрах, які зможуть 
відповідати за стратегію розвитку і маркетингові дослідження новоутвореного туристичного 
кластера.

Висновок. Виходячи із вищесказаного, слід наголосити, що туристичний кластер -  це 
одна із форм організації продуктивних сил усіх учасників даної моделі, яка передбачає ство
рення нового туристичного продукту на основі маркетингових комунікацій у туризмі, що 
дозволить їм успішно конкурувати на туристичних ринках різних рівнів.

Для Карпатського регіону туризм, як сектор економіки, сприяє активному подоланню 
диспропорцій економічно-соціального розвитку окремих територій, господарської, соціаль
ної та демографічної депресивності, пожвавлює традиційні господарські промисли місцево
го населення. Головну роль в цьому відіграють природні передумови з характерними для 
місцевості рисами і властивостями геопростору, сукупний синергетичний вплив яких ви
ступає основою всього суспільного розвитку населення, що проживає на даній території. 
Завдяки мінеральним джерелам вод появилися такі визначні бальнеокурортні центри як 
Трускавець, Східниця, Моршин, Поляна, Шаян, Сойми, Шешори та ін.

Гірські райони можуть конкурувати з рівнинними в економічному відношенні насампе
ред завдяки розвитку індустрії відпочинку. Інші галузі при цьому відіграють роль необ
хідних доповнюючих, дозволять розширити сферу прикладання праці, використати по
ряд з рекреаційними інші види природних ресурсів -  лісові й окремі мінерально-сировинні.

З метою підвищення інвестиційної привабливості регіону, формування механізмів сти
мулювання підприємницької ініціативи, створення сприятливого підприємницького клімату, 
залучення підприємців до формування туристичних інформаційних центрів в індустрії ту
ризму використовують кластерний підхід. Туристичний кластер -  це ключова організаційна 
основа, яка поєднує підприємства туристичної та інших суміжних галузей у єдину систему, 
що дає змогу реалізувати пріоритетні завдання, які стоять перед підприємствами, установа
ми, організаціями, та сприятиме посиленню конкурентних переваг цього регіону [4].
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Однією з головних функцій промислового туризму є підняття іміджу самого підприєм
ства -  власна реклама.
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Актуальність дослідження. Рекреація, як один зі способів відпочинку людини, потребує
детального і всебічного вивчення., в т. ч. -  на загальному та регіональному рівнях. До першого
можна віднести й огляд будь-яких публікацій, що стосуються рекреаційних досліджень, загалом
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та рекреаційно-туристських, зокрема. У цьому контексті видається важливим здійснення 
аналізу рекреаційно-туристичних вишукувань, що мали місце в дисертаційних роботах за 
2000-2014 роки.

Огляд літературних джерел. Питанням вивчення передумов для розвитку туризму і 
рекреації в Україні, чинників, що впливають на них, становленню рекреаційно-туристського 
комплексу та його подальшій динаміці надається певна, однак недостатня увага. Важливою 
проблемою стало виявлення рекреаційного потенціалу у межах природних виділів: гірсько- 
приморських територій Криму [2], геосистем Горган [19] або ландшафтів долини Середнього 
Дністра [17]. Той же рекреаційний потенціал, але з наголосом на його туристичній складовій, 
став об’єктом наукових студій для Харківського регіону [14] та для частини Івано-Франківської 
області (для її гірських населених пунктів) [5].

Натомість, територіально-рекреаційний комплекс як суто суспільно-географічна катего
рія досліджувався винятково для адміністративно-територіальних одиниць: Вінницької [18], 
Волинської [8] і Чернігівської [16] областей. У межах аналогічних адміністративних виділів 
вивчалися територіальні рекреаційні системи. Скажімо, з’ясовувалися особливості їхнього 
просторового устрою та перспектив розвитку для Полтавської області [12] або проводився 
краєзнавчо-картографічний аналіз для Івано-Франківської [1].

З усього рекреаційного потенціалу території ставилося завдання детальнішого аналізу 
рекреаційно-туристських ресурсів. Причому з’ясовувалася структура і сучасний стан ви
користання, власне, рекреаційно-туристських ресурсів [20], або виконувався суспільно- 
географічний аналіз останніх [13], або досліджувався суспільно-географічний аспект 
туристсько-рекреаційних [3], або проводилася оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності 
території [7], або здійснювався аналіз просторового поширення та оцінювання рекреаційно- 
туристичної різноманітності регіону [15]. Для останніх двох вишукувань наукові пошуки 
спрямовувалися на Чернівецьку область, а для першого -  на Івано-Франківську. Необхідно 
осібно виділити дослідження аналізу туристсько-рекреаційних ресурсів природних ландшаф
тів Чернівецької області [6].

Звернемо увагу на те, що пошукові зацікавлення науковців звужувалися і всередині 
рекреаційно-туристських ресурсів. Особливої суспільно-географічної деталізації заслугову
вали ресурси для етнічного туризму [11]. Вагомий науковий інтерес складала і соціально- 
економічна оцінка розвитку сільського туризму в регіоні [4].

Виклад основного матеріалу. Найперше, звернемо увагу на те, що з усього багатства 
туристських ресурсів розглядалися й ті, які споживаються зазвичай іноземцями [9]. У цьому 
контексті наведена оцінка інфраструктурного забезпечення туризму в Україні та розроблена 
схема рекреаційного районування А. Мокляком. Ним охарактеризований стан іноземного 
туризму в державі, представлені результати оцінки країни польськими туристами та турис
тичними підприємствами. Дане дослідження відзначається ще й тим, що в ньому запропо
нована стратегія розвитку іноземного туризму та класифікація туристичної атрактивності 
територій та місцевостей в Україні для потреб іноземного туризму.

Деякі з досліджень присвячувалися аналізові рекреаційної діяльності як процесові, який 
забезпечує збалансований розвиток території (на прикладі Черкаської області) [10]. Виходячи 
з цього, висвітлені економічні, соціальні, екологічні проблеми останньої та проаналізована 
територіальна організація рекреаційної діяльності регіону. Логічним підсумком вишукувань
В. Новикової стали ймовірні шляхи вдосконалення розвитку рекреаційної сфери на регіональ
ному рівні та накреслені перспективні напрями організації рекреаційної діяльності в Черкась
кій області.

Доволі ґрунтовними розвід ками слід вважати дисертаційні роботи Р. Мазурця [8], Г. Чернової
[18] та І. Філоненко [16], в яких проаналізований територіально-рекреаційний комплекс (ТРК), 
відповідно, Волинської, Вінницької та Чернігівської областей. Все ж, першу роботу, виходячи 
із прикордонного розміщення регіону, що досліджується, слід розглянути осібно від інших двох. 
Так, Р. Мазурець виявив чинники функціонування ТРК області в умовах саме її прикордоннос-
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ті. Ним, на підставі визначення індексу забезпеченості природно-рекреаційними та культурно- 
історичними рекреаційними ресурсами адміністративно-територіальних районів, був здійсне
ний комплексний аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Волинської області. Доповненням 
до цього стало розкриття соціально-економічних особливостей розвитку ТРК останньої. Резуль
татом пошукових студій виявилася констатація функціонально-територіальної, функціонально- 
компонентної та функціонально-управлінської структур ТРК регіону і, звісно, аналіз впливу на 
неї транскордонного і міжнародного співробітництва.

У роботах Г. Чернової й І. Філоненко проведена оцінка суспільно-географічного положен
ня, природно-рекреаційного потенціалу, суспільно-історичних рекреаційних ресурсів, системи 
розселення і трудових ресурсів, рівня соціально-економічного розвитку та регіональної інфра
структури, екологічної ситуації тощо, відповідно, Вінницької та Чернігівської областей. Зага
лом дисертантками зроблена комплексна оцінка умов і чинників формування ТРК областей та 
їхніх окремих адміністративних районів, визначені коефіцієнти рекреаційної цінності. Як під
сумок, виділені функціонально-компонентна, функціонально-територіальна і функціонально- 
управлінська структури ТРК, визначені основні напрями перспективного розвитку й удоскона
лення територіальної організації ТРК областей.

Один об’єкт -  територіальна рекреаційна система (ТРС) склався у вишукуваннях Т. Павленко 
[12] та Я. Атаманюк [1]. Проте, якщо перше спрямоване на змалювання суспільно-географічної 
оцінки територіальної рекреаційної системи регіону, то в другому розкривається зовсім інший 
її ракурс -  краєзнавчо-картографічний аналіз. Обом працям властивий однаковий підхід 
до висвітлення ТРС, що полягає у з’ясуванні історичних передумов розвитку останньої та 
виявленні різноманітних чинників впливу на неї: природних, природно-антропогенних, 
соціально-економічних і суспільно-історичних [1] та географічного положення, природних, 
демосоціальних, економічних і екологічних [12]. На цій основі надалі оцінений рекреаційно- 
туристичний потенціал і стан туристичної інфраструктури зокрема Полтавської області [12]. 
Оригінальність вишукування Я. Атаманюк ґрунтується на проведеному картографічному 
моделюванні функціонування рекреаційної системи Івано-Франківської області [1]. В обох 
випадках проаналізована територіальна організація ТРС та визначені перспективні напря
ми її розвитку.

Висвітленню особливостей рекреаційно-туристського (або туристсько-рекреаційного) 
потенціалу (РТП) присвячені праці М. Депутата [5] і Н. Сєрокурової [14]. Коли остан
ня стосується великого адміністративного регіону -  Харківської області, то в першій до
сліджується тільки гірська частина Івано-Франківської. Виходячи з такої територіальної 
специфіки, у роботах вирішувалися різні (за винятком виявлення передумов розвитку 
рекреаційно-туристської сфери регіону) завдання. Так, М. Депутатом проведена оцінка по
тенціалу рекреаційно-туристських ресурсів на рівні населених пунктів, адміністративних та 
природно-рекреаційних районів, а також здійснена типізація поселень за обсягами та струк
турою РТП. Ним також проаналізовані територіальні відміни у використанні гірських райо
нів регіону та визначені основні проблеми й шляхи вдосконалення рекреаційно-туристської 
діяльності в гірських населених пунктах Івано-Франківської області [5].

Водночас Н. Сєрокуровою зроблений наголос на туристській складовій РТП, вона здій
снила просторовий аналіз та виявила оцінку рівнів забезпеченості і використання окремих 
складових туристсько-рекреаційного потенціалу (виділення наше) (ТРП) Харківського регі
ону. Здобувачем була проведена типізація районів за співвідношенням забезпеченості та 
використання ТРП, а також розкриті особливості глобального та макрорегіонального турис
тичних просторів, визначені напрями залучення ТРП Харківської області до Європейського 
туристичного простору. Н. Сєрокурова виявила проблеми ТРП регіону та визначила шляхи 
їх розв’язання, виділила території пріоритетного розвитку туризму.

Вузько спеціалізованим стало вишукування М. Орлової [11], в якому здійснена суспільно- 
географічна оцінка ресурсів етнічного туризму Одеської області. Нею з’ясовані історико- 
географічні передумови формування ресурсів етнічного туризму та проаналізований регіо
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нальний ринок туристичних послуг і виявлені місце й роль у ньому етнічного туризму. Пози
тивним моментом стало виявлення територіальної організації ресурсів останнього у регіоні та 
завершення їхньої характеристики.

Осібно серед географічних праць займає місце дисертація Ю. Грицку-Андрієш [4], адже 
це економічне дослідження, в якому виявлені соціально-економічні особливості та основні 
напрями розвитку сільського туризму в Чернівецькій області. Зокрема нею здійснена оцінка 
використання ресурсного потенціалу та становлення сільського туризму в регіоні й обґрунто
вані напрями його подальшого розвитку. Визначене місце сільського туризму в регіональній 
економіці. Здобувач обґрунтувала також умови формування кластерів сільського туризму, 
визначила маркетингові стратегії розвитку туристичної діяльності на селі, розробила заходи 
щодо вдосконалення управління сільською туристичною діяльністю.

Особливості вивчення рекреаційно-ресурсного потенціалу (РРП) розглядаються М. Благим 
[2]. Ним проаналізовані рекреаційні ресурси гірсько-приморських територій Криму та запропо
нована методика дослідження РРП і виявлення географічних відмінностей в ефективності його 
використання. В контексті останнього проведена типологія та здійснене типологічне району
вання застосування рекреаційних ресурсів гірсько-приморських територій Криму. Як резуль
тат, порекомендована принципова схема оптимізації використання та розроблені основні на
прями підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів території дослідження.

Також у межах природних територій, геосистем Горган, розглядається РРП Н. Чорненькою
[19]. Нею обґрунтована роль природних та суто суспільних чинників у вивченні рекреаційного 
потенціалу гірських геосистем. Запропонований територіальний об’єкт дослідження -  геосис- 
теми стаціонарно-відпочинково-оздоровчих комплексів, для яких проаналізована зміна стій
кості фізичних характеристик ґрунтового покриву, природно-рекреаційна ємкість і ймовірне 
рекреаційне навантаження. Важливим результатом роботи слід вважати виявлення рекре
аційного потенціалу геосистем в умовах інтенсивного туристського навантаження в Горга- 
нах та оптимізація геосистем Горган на тлі їхнього стаціонарно-оздоровчого і рекреаційно- 
туристсько-пізнавального використання.

Своєрідною територією дослідження стала долина Середнього Дністра, в межах якої Д. Хо- 
лявчук [17] аналізує рекреаційний потенціал ландшафтів. Зокрема, нею проведений ретроспек
тивний аналіз теоретичних засад дослідження ландшафту як рекреаційного середовища, оха
рактеризовані останні тенденції й особливості компонентних та комплексних методик оцінюван
ня ландшафтно-рекреаційних ресурсів, удосконалений алгоритм бальної оцінки рекреаційного 
потенціалу ландшафтів. Виходячи з важливості територіального об’єкту дослідження, здобувач 
обґрунтувала унікальність середньодністерської долинно-річкової системи, її компонентне та 
ландшафтне різноманіття як передумови рекреаційної діяльності. Д.Холявчук визначила також 
просторово-часові особливості освоєння середньодністерської долини людиною та її вплив на 
рекреаційну привабливість і комфортність ландшафтів. Насамкінець, були розкриті рекреаційні 
властивості природних компонентів долинних ландшафтів та узагальнена природно-рекреаційна 
оцінка території дослідження.

Аналізові рекреаційно-туристських ресурсів присвячені роботи С. Шепетюк [20] та М. Па- 
ламарюк [13], однак перша розглядає їх у межах адміністративного регіону (Івано-Франківської 
області), а інша -  у межах природного виділу (Буковинських Карпат). С. Шепетюк детально 
вивчила компоненти рекреаційно-туристських ресурсів -  геоморфологічні, кліматичні, водні, 
бальнеологічні, ботанічні, мисливські, ландшафтні тощо. Нею також досліджена територіаль
на структура РТП Івано-Франківської області у розрізі рекреаційно-туристських районів. Зна
чно ширший компонентний аналіз мав місце у М. Паламарюк, адже вона характеризувала 
природні, історико-культурні та інфраструктурні рекреаційно-туристичні ресурси, визначила 
їхнє просторове поширення та виявила загальну забезпеченість ними у регіоні. Завершенням її 
студій стала територіальна диференціація осередків розвитку рекреації та туризму в Буко
винських Карпатах, визначення їхніх територій пріоритетного розвитку та пропозицій щодо 
подальшої динаміки.
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У межах такого ж обласного, як і в С. Шепетюк, адміністративного регіону (тільки -  
Херсонської області) було здійснене вишукування Я. Василевською [3], де вона розкрила на
укові підходи до дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів (ТРР) із позиції суспільної 
географії, визначила місце області за забезпеченням природно-географічними та суспільно- 
географічними ТРР у національному вимірі. Нею також охарактеризована компонентна 
структура та територіальні особливості ТРР області, висвітлені умови та визначені чинники 
(соціально-економічний, медико-рекреаційний і територіально-інфраструктурний) форму
вання, територіальний розподіл (5 груп районів), проблеми і перспективи використання ТРР 
Херсонської області.

Рекреаційно-туристична складова є головною й у наукових студіях В. Івануніка [7] і 
Т. Скутар [15]. Різниця полягає в тому, що перший досліджує її атрактивний (найпривабли- 
віший для рекреантів) бік, а у вишукуваннях іншого науковця провідним завданням стало 
виявлення всієї її різноманітності. Так чи інакше, обидва вони аналізують або рекреаційно- 
туристичну атрактивність, або рекреаційно-туристичну різноманітність за майже анало
гічними компонентами -  лісовими, водними, орографічними, кліматичними, об’єктами 
природно-заповідного фонду.

Наголосимо на тому, що окремо у В. Івануніка виокремлені бальнеологічні та спелеоре- 
сурси, а у Т. Скутар -  ландшафтні комплекси. Крім того, остання детально проаналізувала 
окремо природно-рекреаційні (печери, джерела мінеральних вод, водні, природоохорон
ні території, природні заказники та пам’ятки природи), соціально-економічні (туристичні 
комплекси й готелі, агросадиби) та історико-культурні (пам’ятки історії, археології, архітек
тури і містобудування, музеї і біосоціальні ресурси) об’єкти РТР Чернівецької області [15]. У 
тому ж ключі, що й для природної компоненти рекреаційно-туристичної атрактивності, був 
проаналізований В. Івануніком стан і оцінена атрактивність антропогенної складової РТР -  
пам’яток історії та археології, архітектури, мистецтва, народної творчості та етнографічних 
пам’яток території Чернівецької області. Як підсумок, була запропонована інтегральна ме
тодика оцінки атрактивності РТР території дослідження [7]. Завершенням наукових студій 
Т. Скутар стало означення проблемних і перспективних стратегічних орієнтирів розвитку й 
функціонування РТР Чернівецької області [15].

Висновки. Одними з найактуальніших дисертаційних досліджень (5 робіт) на початку
ХХІ ст. були ті, що присвячувалися розглядові особливостей рекреаційно-туристського (або 
туристсько-рекреаційного), рекреаційно-ресурсного та, власне, рекреаційного потенціалу 
(М. Депутат, Н. Сєрокурова, М. Блага, Н. Чорненька, Д. Холявчук). Таку ж зацікавленість 
(у кількісних вимірах) мали роботи, де був проведений аналіз територіально-рекреаційного 
комплексу та територіальних рекреаційних систем (Г. Чернова, І. Філоненко, Р. Мазурець, 
Т. Павленко, Я. Атаманюк). Виявлення особливостей рекреаційно-туристських ресурсів, як 
у межах адміністративного регіону, так і природного виділу, було здійснене у трьох роботах 
(Я. Василевська, С. Шепетюк, М. Паламарюк).
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РО ЗВИ ТО К  М ЕРЕЖ І СП ЕЦ ІАЛІЗО ВАН И Х  ЗАК ЛАД ІВ  Д О ЗВІЛЛЯ  
У  СИСТЕМ І ТУРИ СТИ ЧН О Ї ІН Ф РАСТРУК ТУРИ  УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 
stetsyuk_oksana@ukr.net

The modern trends and current status of leisure centers as a component of tourism 
infrastructure in Ukraine were analyzed in case of water parks.

The economic and geographical analysis of trends and structural changes in development 
of the network of water parks in the regions of Ukraine was done. Main preconditions for 
development of parks are defined.

Water parks are unique leisure centers. They attract a wide range of services to customers 
at any time of year. There is a common form of recreation for visitors of different ages. The first 
water park in Ukraine was opened in 2001 near the Simeiz village in Crimea.

In Ukraine there are 23 water parks excluding those located within the recreation complex 
(01.09.2015). Analyzing the geographical location ofthe water parks we note that most of them 
are located on the coast of Black and Azov Seas. There are favorable climatic conditions and 
were significant tourist flows. Mostly of water parks which are situated on the coast of Ukraine 
are seasonal objects that are an average of four months during the year. In recent years the 
number of small water parks in the territory ofthe resort and recreation complexes increases.
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In large and medium cities are mostly indoor water park that run year round (Kyiv, Donetsk, 
Kharkiv, Mykolaiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Ternopil). No water parks in ten regions of 
Ukraine.

The Ukraine Association Water Parks has been operating since 2003. It brings together 
companies and organizations involved with water parks: firms that build or produce 
equipment for water parks, tour operators who implement entertainment and recreation 
services.

The Association is also engaged in the popularization and development of water- 
entertainment sector in Ukraine, is responsible for industry standards.

The modern water parks network covers most regional centers of Ukraine, and major 
recreational tourist centers ofsouthern Ukraine. New projects of water parks will be implemented 
in the great towns, where they are available. We believe that the popularity of water parks will 
saved. However, this market is limited. For a city of more than 500,000 people one water park 
is enough.

Until recently market of water parks was under active development in Ukraine. Nearly ten 
facilities are construction in 2015. From 2008 the economic crisis led to a reduction in projects of 
construction of new facilities and reduced financial income ones. The occupation ofthe Crimea 
and the unstable situation in the east of Ukraine caused to a reduction in tourist flows and non
profit water-entertainment complexes.

Ключові слова: індустрія розваг, туристична інфраструктура, заклади дозвілля, 
парки розваг, тематичні парки, водні парки, аквапарки.

Key words: leisure industry, tourism infrastructure, leisure centers, amusement parks, 
theme parks, water parks, aquaparks.

Послуги дозвілля в туризмі є надзвичайно різноманітними і їх спектр постійно усклад
нюється. Великим попитом користуються культурно-просвітницькі та відпочинково- 
розважальні послуги, які надаються закладами туристичної інфраструктури.

Індустрія дозвілля є сегментом бізнесової діяльності, який зосереджений на виробництві 
продуктів та наданні послуг у сфері розваг, відпочинку та туризму.

Перші аквапарки з’явилися наприкінці 1940-х р. і спочатку розташовувалися на теплих 
узбережжях, де були відповідні кліматичні умови та водні ресурси. Із середини 1980-х р. цей 
чинник втратив своє значення, нові технології зробили можливим будівництво аквапарків у 
різних кліматичних зонах.

Аквапарки є унікальними центрами дозвілля, що приваблюють споживачів широким 
спектром послуг, котрі надаються у будь-яку пору року, і давно стали поширеною формою 
відпочинку для відвідувачів різних вікових категорій.

Метою дослідження є аналіз наявних тенденцій розвитку закладів сфери дозвілля, зо
крема, водних парків (аквапарків) у регіонах України.

Дослідженням сфери розваг та різних аспектів функціонування закладів відпочинку на 
воді в Україні займаються такі науковці як О. Азарян [1], В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк [2], 
Д. Єжов [3], І. Петрова [4], М. Мальська [5], І. Мартинов [1] та ін.

Невід’ємною складовою дозвілля є організація відпочинку в парках, які наприкінці 
XX ст. перетворилися на соціально-педагогічні комплекси, що виконують просвітницьку, 
рекреаційну, соціальну, виховну, культурну, екологічну функції [5].

За даними Світової Асоціації Аквапарків (World Waterpark Association) у світі в 2013 р. 
нараховувалося близько 2000 водних парків [13], з них 15 аквапарків впродовж року від
відало понад один мільйон людей (табл. 1).

Впродовж 2013 р. країни Північної Америки займали лідируюче положення у світі 
за кількістю аквапарків (понад 1200), розвиненістю їх інфраструктури та прибутко
вістю [6].
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Таблиця 1
Найбільш популярні аквапарки у світі*

№ з/п Назва парку та його розташування Кількість відвідувачів, 
млн. осіб

1. Chimelong Waterpark, Гуанчжоу, Китай 2,172

2. Typhoon Lagoon at Disney World, Орландо, Флорида, США 2,142

3. Blizzard Beach at Disney World, Орландо, Флорида, США 1,968

4. Ocean World, Канвондо, Південна Корея 1,700
5. Thermas Dos Laranjais, Олімпія, Бразилія 1,650
6. Caribbean Bay, Кьонгі, Південна Корея 1,623
7. Aquatica, Орландо, Флорида, США 1,553
8. Wet ‘n Wild Gold Coast, Австралія 1,409
9. Wet ‘n Wild, Орландо, Флорида, США 1,259
10. Resom Spa Castle, Деоксан, Південна Корея 1,189

* https://www.waterparks.org/otherArticles/Waterpark_Industry_General_Facts_2014.pdf

З метою розвитку індустрії водних парків у світі створено низку професійних громад
ських організацій: Міжнародну асоціацію парків розваг та атракціонів (IAAPA), Європейську 
асоціацію постачальників індустрії розваг (EAASI), Світову асоціацію аквапарків (WWA), Єв
ропейську асоціацію аквапарків (EWA).

У 1918 р. було засновано Міжнародну асоціацію парків розваг та атракцій (IAAPA -  
International Association of Amusement Parks and Attractions), що на сьогодні є однією із 
найбільших міжнародних торгівельних асоціацій, яка об’єднує понад 4300 професіоналів у 
галузі розваг із 100 країн світу [12]. Членами цієї асоціації є парки розваг, тематичні парки, 
сімейні парки розваг, музеї та наукові центри, аквапарки і курорти, зоопарки, акваріуми, 
промислові виробники і постачальники обладнання для сфери дозвілля.

З 1981 р. проводить діяльність Світова Асоціація Аквапарків (WWA -  World Waterpark 
Association) -  міжнародна організація, завданнями якої є підвищення безпеки експлуатації 
аквапарків та якості обслуговування клієнтів, зростання прибутковості аквапарків [13].

В Україні 2003 р. створено Асоціацію аквапарків України, яка об’єднує підприємства та 
організації, діяльність яких прямо чи опосередковано зв’язана з аквапарками: фірми, які буду
ють чи виробляють обладнання для аквапарків, туроператорів, які реалізовують розважально- 
відпочинкові послуги тощо [11]. Асоціація також займається популяризацією і розширенням 
водно-розважальної галузі України, відповідає за розробку галузевих стандартів.

Аквапарк -  це відкритий або закритий водно-розважальний комплекс, у якому зна
ходяться основні об’єкти для занять водними видами відпочинку та розваг, оздоровлен
ня та спорту, а також вони можуть надавати додаткові послуги. До традиційних об’єктів 
належать водні гірки (атракціони), басейни, джакузі, гідромасаж та ін. Наявність фітнес- 
центрів, закладів харчування (барів, кафе, ресторанів), боулінг-залів, більярду, магазинів 
не є обов’язковою, проте вони, як правило, користуються попитом у водно-розважальних 
комплексах.

Водно-розважальні комплекси класифікують за різними критеріми: за використанням 
рельєфу (за рельєфом, з використанням штучного рельєфу, без використання рельєфу), за 
просторовим рішенням (закриті, відкриті, комбіновані), за використанням типу води (з ви
користанням прісної води; з використанням морської води; з використанням термальних 
вод), за місцем розташування (приміські, міські, районні), за типом конструкцій (металеві, 
залізобетонні, дерев’яні клеєні, з місцевих матеріалів), за складом приміщень (розширений 
склад, стандартний, мінімальний), за терміном функціонування (цілорічні, сезонні, змішані), 
за місткістю (великі, середні, малі) [3].
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При побудові певного типу аквапарку враховуються конкретні умови та потенціал міс
цевості. Залежносто від географічного розташування та фізико-географічних умов (клімату 
в т. ч.) можна виділити різні типи аквапарків. За режимом роботи виділяють аквапарки 
постійно діючі та сезонні (літні), за видом побудови -  відкриті, закриті, комбіновані, за роз
ташуванням -  міські, приміські, курортні, морські тощо.

Міський аквапарк або водно-розважальний комплекс знаходиться, як правило, у примі
щенні (тобто критий), є доволі компактним за площею і розташовується у зоні із розвиненою 
інфраструктурою, насамперед транспортною (зручні під’їздні шляхи, наявність парковки), 
та близько від зон проведення дозвілля та відпочинку мешканців міста [7].

Приміський аквапарк переважно поєднується із готельними закладами, спортивними 
майданчиками, об’єктами торгівлі та харчування, лісопарковою зоною. Такий відпочинко- 
вий комплекс як правило має природній водний об’єкт (ставок, або знаходиться на березі 
річки чи моря), має зручне транспортне положення, є доволі великим за площею та викорис
товується для проведення відпочинку у вихідні дні та проведення відпусток, а також відвід
ування численних організованих туристичних груп.

Відкриті аквапарки є найбільшими за площею, складаються із великої кількості басейнів 
та атракціонів (гірок), володіють цікавими ландшафтними характеристиками та є втілен
нями ориганільних дизайнерських та інженерних рішень та проектів. Здійснене зонування 
території є безпечним для проведення тут змістовного дозвілля для дітей та молоді, якісного 
сімейного відпочинку. Відкриті аквапарки часто поєднуються з дельфінаріями, акваріума
ми, міні-зоопарками, ігровими майданчиками.

Існуючі водно-розважальних комплекси як сезонні, так і цілорічні складаються із 
п’ятьох самостійних зон: вхідна зона; зона активного відпочинку; зона пасивного відпочин
ку; спортивно-розважальна зона; дитяча зона.

У мегаполісах України найбільш ефективним є будівництво невеликих закритих аква- 
парків для цілорічного використання, на березі Чорного та Азовського морів -  відкритих, ве
ликих та містких, оскільки вони є сезонними і більш орієнтовані на потоки туристів у літню 
пору року. Крім цього, при спорудженні водних комплексів враховують потреби у значному 
використанні ресурсів води та енергії, необхідності інженерних комунікацій очищення та 
каналізування.

Необхідною складовою популярності аквапарків та їх комерційної прибутковості є тема
тичне різноманіття та якість атракціонів. Басейни, басейни з хвилями, басейни для серфін
гу, водні гірки, інтегровані водні атракціони (з гідромасажними зонами, каналами з течіями, 
каскадами, водоспадами, фонтанами) широко використовуються відвідувачами різних ві
кових груп для ігор та відпочинку.

Перший аквапарк в Україні було відкрито у 2001 р. біля смт Симеїз у Криму. Аквапарк 
“Голуба затока” знаходиться у зоні активного курортного відпочинку та є цікавий тим, що в 
його басейнах та лагунах використовується морська вода.

У 2002 р. біля Одеси у смт. Чорноморське Комінтернівського району збудовано перший 
критий аквапарк “Посейдон” (з 2008 р. знаходиться на ремонті). У 2003 р. запрацювали но
вий аквапарк “Судак” (м. Судак), “Волна” (м. Xарків) на базі відреконструйованого басейну.

Станом на 1.01.2015 р. в Україні нараховується більше 20 аквапарків, не враховуючи 
тих, що знаходяться на території відпочинкових комплексів (табл. 2).

Аналізуючи географію розташування аквапарків зазначимо, що найбільша їх кількість 
знаходиться на узбережжях Чорного і Азовського морів, де є найсприятливіші кліматичні умо
ви, а також значні туристичні потоки. Ці аквапарки переважно є сезонними об’єктами, що 
працюють в середньому до чотирьох місяців впродовж року. Впродовж останніх років актив
но розвиваються невеликі аквапарки на території курортно-відпочинкових комплексів.

У великих та середніх містах країни знаходяться як правило криті аквапарки, які пра
цюють цілорічно (Київ, Донецьк, Xарків, Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Вінниця, Тер
нопіль).
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Таблиця 2
Аквапарки України*

№
з/п Назва Місце

розташування
Вид побудови, 

пропускна 
здатність

Рік від
криття

Коротка
характеристика Сайт

1.
Аквапарк
“Голуба
затока”

смт Сімеїз, АРК відкритий,
2500 осіб одночасно 2001

30 000 кв. м., 
6 басейнів,
15 атракціонів

http://www.
simeiz-aquapark.
com/

2. Аква-фітнес 
клуб “Волна” м. Харків закритий, 90 осіб 

одночасно 2003 2 басейни, 3 гірки
http://www.
aquapark-volna.
com.ua

3. Аквапарк
“Судак” м. Судак, АРК відкритий,

2000 одночасно 2003 20 000 кв . м .,
14 гірок, 6 басейнів

http://www.
sudak-aquapark.
com

4.
Аквапарк КРК
“Мигдалевий
гай”

м. Алушта, АРК відкритий,
1500 осіб одночасно 2004 20 000 кв . м .,

6 басейнів, 14 гірок
http://www.
mindal.com.ua

5.
Аквапарк
“Бананова
республіка”

с. Прибережне 
Сакський р-н., 
АРК

відкритий,
2500 осіб одночасно 2005

40 000 кв. м.,
8 басейнів,
25 атракціонів

http://www.
akvarespublika.
com

6.
Аквапарк 
“Мис доброї 
надії”

м. Бердянськ,
Запорізька
область

відкритий,
3500 осіб одночасно 2006

55 000 кв. м., 
28 атракціонів, 
2 басейни

http://www.
aquapark.in.ua

7. Аквапарк
“Водолій” м. Миколаїв закритий, 200 осіб 

одночасно 2006 4 басейни, 2 гірки http://www.
vodoley.mk.ua

8. Аквапарк
“Лімпопо” м. Тернопіль закритий, 450 осіб 

одночасно 2007 2 700 кв. м.,
3 басейни, 10 гірок

http://alligator.
te.ua

9. Аквапарк
“Джунглі” м. Харків закритий, 500 осіб 

одночасно 2007 11 000 кв. м.,
8 гірок, 7 басейнів

http://www.
jungle.ua

10. Аквапарк
“Коблево”

смт Коблеве,
Миколаївська
область

відкритий 2007 40 000 кв. м.,
2 басейни, 20 гірок

http://www.
aquakoblevo.net

11. Аквапарк
“Коктебель”

смт Коктебель, 
АРК

відкритий,
3000 осіб одночасно 2007 44 300 кв. м.,

7 басейнів, 24 гірки
http://aquapark-
koktebel.com.ua/

12. Аквапарк
“Маяк” м. Вінниця закритий 2008

2 637 кв. м,
6 атракціонів,
3 басейни

http://aquapark-
mayak.vn.ua

13. Аквапарк
“Пляж” м. Львів закритий 2008 8 500 кв. м., 8 гірок, 

5 басейнів
http://www.
aqualviv.com.ua

14. Аквапарк
“Термінал”

м. Бровари, 
Київська область

закритий, 1300 осіб 
одночасно 2009 20 500 кв . м .,

11 гірок, 5 басейнів
http://aquapark-
terminal.com.ua

15. Аквапарк
“Зурбаган” м. Севастополь відкритий,

2000 осіб одночасно 2009 20 800 кв . м .,
15 гірок, 7 басейнів http://zur.com.ua

16. Аквапарк
“Цунамі”

м. Івано- 
Франківськ

закритий, 500 осіб 
одночасно 2010 6 000 кв. м.,

5 басейнів, 9 гірок
http://cunami.
com.ua

17.
Аквапарк
“Острів
Скарбів”

смт Кирилівка, 
Якимівський р-н, 
Запорізька обл.

відкритий, більше 
3000 осіб одночасно 2010

60 000 кв. м., 
34 атракціони, 
9 басейнів

http://www.
akvapark.co.ua

18.

Аквапарк 
“Dream Island”, 
аквапарк 
юрського 
періоду

м. Київ закритий, 3500 осіб 
щоденно 2011 24 000 кв. м,

14 гірок, 5 басейнів
http://aqua.
dreamtown.ua

19. Аквапарк
“Аттіка”

смт Чорноморка, 
Очаківський р-н, 
Миколаївська обл.

відкритий, 700 осіб 
одночасно 2011 17 000 кв. м,

10 гірок, 4 басейни

http://aqua.vizit.
travel
http://vk.com/
id168484090

20. Аквапарк
“Aquasferra” м. Донецьк комбінований,

550 осіб одночасно 2012 19 944 кв. м., 
8 гірок

http://aquasferra.
com.ua

21. Аквапарк
“Орбіта”

смт Коблеве,
Миколаївська
область

відкритий 2012 16 000 кв. м.,
2 басейни, 18 гірок

http://www.
koblevo-orbita.
com.ua

22. Аквапарк
“Одесса”

7 км
Овідіопольскої 
дороги, Одеса

відкритий, 
до 5 тис. осіб 
одночасно

2013
70 000 кв. м., 
27 атракціонів, 
5 басейнів

http://
aquaparkodessa.
com.ua

23. AquaRioPark м. Ужгород, 
Закарпатська обл. комбінований 2013 7 000 кв. м.,

4 басейни, 2 гірки
http://aqua-rio-
park.uz.ua

* Складено автором за даними інформаційних порталів
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М А Т Е Р І А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

Ринок аквапарків в Україні донедавна активно розвивався. Близько десяти об’єктів у
2015 р. є в процесі будівництва, проте економічна криза ще з кінця 2008 р. привела до ско
рочення проектів побудови нових об’єктів та зменшила фінансові прибутки існуючих [8].

Проект побудови аквапарку (презентовано літом 2010 р.) у Дніпропетровську було за
морожено, з 2007 р. так і не розпочато будівництво аквапарку у Вінниці на відведеній для 
цього ділянці на півострові Бригантина. Призупинено будівництво аквапарків у смт Аван
гард Одеської області, у смт Генічеськ Херсонської області (аквапарк “Слон”).

У 2008-2009 рр. планувалася побудова нових аквапарків у смт. Берегове (біля м. Феодо
сії), у м. Києві (у Гідропарку; вздовж Житомирського шосе), м. Євпаторії, які через нестачу 
коштів не було реалізовано. У Чернівцях не завершено аквапарк на вулиці Донбасівській 
через нестачу коштів, проект якого було ухвалено ще у 2007 р.

У 2013 р. відведено ділянку площею 1,2 га для побудови водного комплексу в Криво
му Розі. З 2011 р. почалося будівництво аквапарку у м. Хмельницький (площею близько
20 тис. кв. м.) розрахованого на одночасне відвідування близько 1000 осіб, який планують 
завершити до кінця 2015 р.

Впродовж 2013 р. відкрито два нових аквапарки: у м. Ужгороді та біля м. Одеси. 
“АдиаИоРагк’ в Ужгороді постав на місці колишнього басейну “ Спартак”, що був збудований 
Томашем Масариком майже століття тому назад.

У 2015 р. продовжується спорудження термального аквапарку “Максімус” у м. Бере
гове Закарпатської обл., тривають роботи по спорудженню аквапарку у межах торгово- 
розважального центру в м. Черкасах [10].

Скільки всього аквапарків в Україні офіційна статистика не подає даних. Не можна за
раховувати до водних парків водні гірки та інші локальні водні об’єкти, що розміщуються в 
готелях, санаторіях і розважальних центрах, чи великі басейни, адже аквапарк -  це не тіль
ки комплекс водних атракціонів, а й відповідна інфраструктура.

Наприклад, новозбудований басейн у 2014 р. (місткість від 150 до 200 осіб) у м. Тячів За
карпатської області у засобах масової інформації подається як аквапарк “Марина” [9]. Також 
позиціонують себе як аквапарки Аква-фітнес клуб “Волна” у Харкові та аквапарк “Водолій” 
у м. Миколаєві, які було створено на базі міських басейнів закритого типу.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що створення аквапарків є інвестицій
но привабливим бізнесом, проекти швидко окуповуються впродовж п’яти-семи років функ
ціонування об’єктів. Найперспективнішими територіями для розвитку аквапарків були зони 
активного літнього відпочинку уздовж Чорного та Азовського морів, а також міста з чисель
ністю населення понад 200 тис. осіб. Проте, у зв’язку із окупацією Криму та нестабільною 
ситуацією на сході країни розвиток нових проектів водно-розважальних комплексів є еко
номічно нерентабельним.

Сучасна мережа аквапарків в Україні охоплює більшість обласних центрів України, а 
також основні відпочинкові туристичні центри півдня України. Нові проекти побудови ак
вапарків будуть реалізовуватися у тих великих населених пунктах, де вони відсутні. Вважа
ємо, що популярність аквапарків збережеться, однак, цей ринок є обмеженим, адже навіть 
для міста з населенням 500 тис. осіб достатньо одного аквапарку.
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This paper contains review of the modern research trends in medical geography in the 
world and in two neighboring countries - Ukraine and Poland. There are different approaches in 
medical geography: according to the research subject (environmental and economic approaches) 
and according to the current affairs of research (approach concerns gender, the age of the 
population and accordingly, accessibility of health care services to the population). To the 
author’s mind, the most perspective approaches in medical geography in Ukraine and Poland 
are as follows: integrative (dedicated to the health status of the population in connection with 
the quality and standard of living); mathematical-statistical (connected with the problem of 
synthetic indexes of health status of the populations and factors influencing it, and with the 
problem of economic value of health and life of the population); social-economic (the analysis of 
the influence of socioeconomic factors, such as wealth measure, rate of unemployment, work 
conditions and others on public health statuts ofthe populatlion; environmental (connected with 
the researches dedicated to the analysis of environmental impact on public health status ofthe 
population); demographic (the analysis of demographic factors influencing public health status); 
social-psychological (health culture of the population, perception of the own health/morbidity 
and health care systems existing in different countries).

Ключові слова: медична географія, Україна, Польща.
Keywords: medical geography, Ukraine, Poland.

Метою даної статті є короткий аналіз історичного розвитку порівняно молодої галузі 
географічних дисциплін -  медичної географії в світі і у двох сусідніх країнах -  Україні та 
Польщі, поділу медичної географії на субдисципліни за різними авторами та перспективних 
напрямів досліджень у галузі медичної географії в Україні та Польщі.
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Доволі часто медичну географію ототожнюють із сучасним міждисциплінарним напря
мом суспільної географії, який займається, поряд з іншими дослідницькими проблемами, ви
вченням геопросторових відмінностей стану суспільного здоров’я населення, а також охоро
ни здоров’я в умовах змінної геополітичної і соціально-економічної ситуації в різних країнах, 
їхніх макрорегіонах і регіонах. Ця субдисципліна перебуває на стику географії і медицини, 
тому її по-різному називають у медичному (social medicine) і географічному (health/medical 
geography) наукових середовищах. Досить часто синонімами медичної географії є географія 
здоров’я, геомедицина, епідеміологічна географія, демографія здоров’я [46].

На жаль, у порівнянні з країнами Західної Європи чи Північної Америки, медична гео
графія в Польщі й Україні не є настільки добре розвинутою. Таку ситуацію спричинив довго
тривалий вплив різних деструкційних чинників, насамперед, геополітичної ситуації в Укра
їні в історичному контексті, де держава втручалася протягом тривалого часу майже в усі 
сфери суспільного життя, в тому числі, і в розвиток науки. Тому певне пожвавлення дослі
джень у галузі медичної географії простежено лише після здобуття Україною незалежності. 
У Польщі, натомість, інтенсивно з’являлися наукові праці в галузі медичної географії у кінці 
50-х і 60-х рр., а також 80-х і 90-х рр. XX ст.

Україну і Польщу як об’єкт наших досліджень вибрано не випадково, адже існують спіль
ні витоки цієї наукової дисципліни у двох сусідніх країнах, спільні науково-дослідницькі 
проблеми і спільні напрями досліджень.

Дослідження в галузі медичної географії в світі: історичний 
контекст та новітні напрями досліджень

Одну з перших праць з медичної географії “Узагальнення всезагальної медичної 
практичної географії” видав у 1792 р. німецький вчений L. Finke. Він зазначав, що назви 
“медична географія” заслуговує така праця, в якій, описуючи кожну країну, досліджують 
її географічне положення, земельні ресурси, властивості повітря, води, клімату, продукти 
харчування її мешканців; повідомляють про мораль і звички людей, що впливають на їхнє 
здоров’я; розповідають про хвороби та засоби їхнього лікування в цих країнах, -  нарешті, 
інформують про все, що необхідно знати про медичний стан кожної країни [18]. У 1850 р. 
лікар J. Snow створив карту, яка відобразила шляхи розповсюдження холери в Лондоні. 
Карту використано потім для розв’язання проблеми епідемії холери [36]. Дослідження в 
галузі медичної географії у ті часи були у полі зору медичної антропології, медичної патології, 
медичної екології, медичної топографії, геомедицини чи географічної епідеміології [37]. У 
середині XIX ст. медичну географію починають розглядати як галузь загальної географії. 
Ще однією особливістю розвитку медичної географії є те, що і медико-географічні знання, 
і перші медико-географічні праці переважно належали медикам. Навіть у ХХ ст., коли 
географи довели свої права на медичну географію, медики відігравали не останню роль у 
розвитку цієї науки.

Офіційною датою народження медичної географії як самостійної науки прийнято вважати 
1949 р., коли відбувся Конгрес Міжнародного Географічного Союзу в Лісабоні. У 1968 р. у 
Нью-Делі утворено офіційну комісію, яка займалася проблематикою медичної географії. Цю 
Комісію у 1974 р. перейменовано на “робочу групу географії здоров’я”. Погляди на предмет 
і завдання медичної географії змінювалися з часом. R. U. Light (1944) розглядав медичну 
географію як науку, яка займається розповсюдженням хвороб і дослідженням впливу 
навколишнього середовища на стан здоров’я людини [28]. J. M. May (1952) стверджував, що 
завданням медичної географії є простеження взаємозв ’язків між патогенними і географічними 
чинниками, до яких належать система компонентів навколишнього і антропогенного 
середовищ [32]. Інші дослідники звертали увагу на окреслення впливу соціально-економічних 
чинників на стан суспільного здоров’я [52, 50, 20, 2, 33]. Згідно поглядів A. T. Learmonth 
(1978), вирізняють дві, якісно відмінні підгалузі медичної географії: традиційний напрям, 
який називають географічною епідеміологією, що займається дослідженням розміщення і
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розповсюдження хвороб, з детальним аналізом їхніх екологічних детермінант і соціально- 
просторового напрям, який займається соціально-просторовими аспектами стану здоров’я і 
хвороб [22].

У 1980-х і 1990-х рр. вчені досліджували чинники середовища проживання людини і 
її індивідуальних особливостей, а також їхню роль у виникненні соціальних і просторових 
нерівностей у стані суспільного здоров’я. Доробки вчених вирізнялися високим ступенем 
узагальнення, розкривали закономірності і теорії, опираючись на найновіші досягнення 
суспільних наук. Найважливішою з точки зору географічних наук є концепція, яка поєднує 
категорії здоров’я і простір. Згідно цієї концепції, рівень здоров’я населення залежить від 
локалізації (середовища проживання) через наявність у ньому міжлюдських стосунків і 
природних багатств [13]. Таким чином, рівень здоров’я населення детерміновано через риси 
соціального і природного середовища проживання людини. Протилежною є концепція, згідно 
якої, без огляду на місце проживання (перебування), населенню з подібним досвідом і рисами 
(демографічними, соціальними, економічними) притаманний подібний стан здоров’я [5, 29].

У міжнародній літературі термін географія здоров’я (health geography) з’явився лише 
у 80-х рр. XX ст. Він витіснив поняття медична географія. У цей час відбувся перехід 
від біомедичної до соціальної моделі здоров’я. З соціальної моделі в 90-х рр. XX ст. 
викристалізувалася нова географія здоров’я, яку називають “постмедична географія”. У 
ній простежено виразний вплив біхавіорального (поведінкового) чинника, що походить 
з географії культури [17]. Згідно цієї моделі, концепції здоров’я і хвороби розуміють як 
соціальні конструкції; місце розглядають як певного роду досвід, а не саму локалізацію, а 
медичні послуги, натомість, простежують через призму їхнього використання локальними 
спільнотами. В останні роки популярними напрямами медичної географії є медицина 
альтернативна та телемедицина [26]. Нові напрями розвитку географії здоров’я спричинили 
часткове перенесення дослідницького поля медичної географії до спеціалістів, які займаються 
просторовою епідеміологією і широко використовують новітні GIS-технології і геостатичні 
методи дослідження.

З огляду на предмет дослідження, у медичній географії виділяють наступні підходи і 
напрями досліджень [12, 48]:

• екологічний -  пов’язаний з просторовим аналізом екологічних чинників здоров’я/ 
хвороби. У рамках цього підходу вирізняють два напрямки досліджень: епідеміо
логічний, який вивчає залежність між людською популяцією і середовищем, яке її 
оточує з точки зору поширеності у ньому патогенних комплексів і їхньої дії на лю
дину; неепідеміологічний, який займається застосуванням у медико-географічних 
дослідженнях географічних теорій формального характеру, або кількісних методів 
просторового аналізу [44];

• суспільний -  присвячений дослідженню просторової організації охорони здоров’я, 
плануванню і прогнозуванню медичних систем. Часто його ототожнюють з географі
єю здоров’я. У межах даного підходу вирізняють такі підрозділи: аналіз просторової 
організації служби охорони здоров’я; оптимізація просторової організації охорони 
здоров’я; характеристика населення, яке користується послугами системи охорони 
здоров’я [47].

Польський дослідник T. Michalski (2001) здійснив поділ медичної географії на наступні 
напрями досліджень [39]:

• напрям, спрямований на дослідження гендерних і сексуальних особливостей -  аналіз 
стану здоров’я жінок [7], так звана феміністична географія [35], проблеми проститу
ції і сексуальних меншин [4];

• напрям досліджень населення різних вікових груп -  серед якого наукові праці на тему 
ситуації і медичних потреб дитячого населення, а також осіб похилого віку [54];

• радикальний напрям -  проблеми доступності до медичних послуг [16], передусім, на
селення поза межею бідності [14].
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A. C. Gatrell i S. J. Elliot (2009) вирізняють чотири підходи до досліджень у новітній гео
графії здоров’я:

• позитивізм і неопозитивізм;
• соціальної інтеракції (взаємодії);
• структурний;
• гуманістичний -  нова географія здоров’я [9].
Дослідження, виконані у межах позитивістського підходу, розпочинаються від 

представлення на карті показників стану здоров’я населення з подальшим пошуком територій 
з низькими і високими значеннями цих показників. Після делімітації цих територій географ 
робить спробу пояснення просторових зв’язків між досліджуваною групою показників і 
чинниками, які можуть мати впив на ситуацію. Такий підхід уможливлює, більшою мірою, 
пізнання просторових зв’язків, ніж причин, які спричинюють захворювання. Висновки 
опираються на оцінках ступеня залежності між досліджуваними явищами з огляду на їхню 
локалізацію. У цих пошуках особливо важливе значення відіграють математично-статистичні 
методи дослідження (кореляція і регресія).

Теорія соціальної інтеракції (взаємодії) полягає у дослідженні значення хвороби для 
життя конкретної людини і суспільства загалом. На відміну від позитивістського підходу, 
людина, її почуття і рішення мають ключове значення для з’ясування нерівностей у стані 
здоров’я. Згідно з цим підходом, рішення і заходи щодо чинників ризику, профілактики і 
лікування захворювань визначають, передусім, нерівності у стані здоров’я. У цьому випадку 
дослідження опираються на соціологічні методи (особливо, анкетування).

Системно-структурний підхід розглядає суспільство у контексті домінуючого політичного 
устрою і ступеня економічної свободи. Політично-економічні процеси мають найбільший впив 
на суспільство через соціальну політику і політику у галузі охорони здоров’я та спричиняють 
таким чином покращення чи погіршення стану суспільного здоров’я тої чи іншої країни. У 
постструктурному підході беруть до уваги новітні форми впливу влади і політичних рішень 
(також інших чинників, таких як масова культура) на суспільство, які формують визначені 
норми та поведінку населення, яка сприяє збереженню здоров’я (наприклад, заборона 
тютюнопаління у громадських місцях).

Менше значення має підхід, який опирається на методологічні засади географії часу, яку 
ввів у 60-х рр. XX ст. T. Hagerstrand. Цей підхід полягає у тому, що при дослідженні стану 
здоров’я населення беруть до уваги силу і вектори впливу різноманітних чинників, а також 
їхній синергічний ефект на стан здоров’я людини впродовж циклу її життя.

Дослідження в галузі медичної географії в Україні: 
історичний контекст

В Україні першою особою, яка займалася проблематикою медичної географії був
С. Подолинський, який видав у Женеві у 1878 р. працю “Життя і здоров’я людей на Україні”. 
Автор стверджував, що здоров’я людини є найважливішим добром на світі, залежним, 
передусім, від обставин життя, стану навколишнього середовища і багатьох інших чинників. 
Він зробив спробу з’ясувати стан здоров’я населення на підставі смертності населення, 
смертності немовлят, рівня народжуваності і середньої тривалості життя. С. Подолинський 
зіставив і проаналізував найпоширеніші в Україні хвороби (чуму, холеру, тиф, дизентерію, 
віспу та ін.), а також простежив їхню залежність від умов проживання і якості харчування 
[66].

Особливість розвитку медичної географії в Україні полягає у тому, що праці українських 
вчених представляли перед світовою громадськістю як медико-географічні дослідження і 
відкриття російських учених. Ще одна особливість історичного розвитку медичної географії 
в Україні полягає у тавруванні окремих українських вчених у період побудови так званого 
соціалізму і представленні їхньої наукової діяльності перед власним народом як шкідливої.
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Відомий український географ В. Кубійович в “Атласі України і суміжних країн” (1937) подає 
карти загальної смертності населення, а також смертності дітей, що є зразками медико- 
географічної оцінки населення та медико-географічного картографування.

На початку XX ст. важливим осередком розвитку медичної географії була Росія. У 1954 р. 
у  місті Санкт-Петербурзі створено Комісію медичної географії при організації Географічного 
товариства, яка займалася розробленням теоретичних основ медичної географії, програм 
і методик медико-географічних досліджень, принципів надання методичної допомоги в 
проведенні медико-географічного вивчення території різних країн і регіонів. Аналогічні 
комісії медичної географії створено в інших відділах Географічного товариства колишнього 
СРСР, в тому числі і Львівському. Систематично відбувалися конференції, семінари і наукові 
з ’їзди, присвячені медичній географії, зокрема, у  Львові у  вересні 1964 р., на якій Н. Шкредова 
представила перспективи медико-географічних досліджень у  західних областях України, а
Н. Сахновська зробила спробу оцінити вплив забруднення атмосферного повітря у  районі 
гірничо-хімічного комбінату в Новому Роздолі Львівської області.

У 70-х роках XX ст. і пізніше медична географія в Україні розвивалася повільніше. 
Медико-географічні дослідження в Україні особливо активізувались після аварії на 
Чорнобильській АЕС. Відбулася диференціація медичної географії на окремі самостійні 
науки, зокрема медичне картографування, величезний внесок у  розвиток якого зробили 
Я. І. Жупанський, В. А. Шевченко та ін.

Значне пожвавлення медико-географічних досліджень припадає на час проголошення 
Україною незалежності. У 1993 р. у  Любліні (Польща) відбулася міжнародна науково- 
практична конференція “ Здоров’я і середовище” . Згадана конференція є зразком співпраці 
українських учених з медико-географами інших країн світу. Серед українських вчених, які 
взяли участь у  цій конференції, слід відзначити наукову статтю О. І. Шаблія, присвячену 
фундаментальним основам медичної географії. На думку О. І. Шаблія, предметом 
медико-географічних досліджень є просторова структура тих аспектів суспільства, які 
мають безпосередній вплив на здоров’я його представників, тобто просторова структура 
сфери здоров’я 1. Вченим введено поняття “виснаження” населення, тобто нестабільний, 
неврівноважений стан населення на межі між здоров’ям і захворюваністю. Серед 
найважливіших чинників, які сприяють зростанню ступеня виснаження населення, зокрема 
працюючого, істотне значення має стан навколишнього середовища, інтенсифікація праці 
в умовах дуже низького рівня розвитку продуктивних сил, зростання кількості критичних 
ситуацій (у процесі виробництва), підвищення вимог щодо професійної підготовки, страх 
перед втратою праці, низький рівень заробітної плати, недостатня кількість медичних 
закладів, низький рівень медичних послуг.

У 90-х роках XX ст. з ’явилися дві фундаментальні роботи у  галузі медичної географії, 
зокрема, праця В. Шевченко (1994) і Л. Шевчук (1997). У своїй роботі Л. Шевчук представила 
сучасні теоретичні і науково-практичні проблеми медичної географії, а також проаналізувала 
просторові аспекти захворюваності населення і системи охорони здоров’я в Україні. На 
думку Л. Шевчук, предметом досліджень медичної географії є здоров’я населення у  його 
просторово-часовому вимірі, а також просторовий розподіл хвороб. До головних завдань 
медичної географії, на думку автора, належить віднести наступні завдання:

• пізнання закономірностей позитивного і негативного впливу природного, штучного і 
соціального середовища та соціально-економічних умов конкретної території на стан 
здоров’я населення;

• визначення ролі природних і соціально-економічних чинників у  поширенні захворю
ваності;

• виявлення приуроченості окремих захворювань до природних комплексів, до кон
кретних територій, до антропогенних об’єктів тощо;

• пошуки оптимальної територіальної організації системи охорони здоров’я;

1 Zdrowie а §гс^о'т8ко...1993, с. 32.
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• наукове обґрунтування заходів, спрямованих на використання позитивного і ней
тралізацію негативного впливів природного, штучного і соціального середовищ, 
соціально-економічних умов певних територій для оптимізації здоров’я населення 
[66].

Істотним методологічним досягненням Л. Шевчук є внутрішній поділ медичної географії 
на субдисципліни: медичне геокомплексознавство, медичне країнознавство, нозогеографія 
(географія хвороб), медична картографія, медико-географічне прогнозування.

Праця В. Шевченко (1994) присвячена новому напряму застосування тематичної кар
тографії в Україні -  опрацюванню медико-географічних карт. У монографії представле
но предмет і теоретичні засади медичної картографії, подано серію авторських медико- 
географічних карт [65].

Сьогодні є підстави говорити про наявність міцної української національної медико- 
географічної школи. Вона представлена, насамперед, географами, лікарями, спеціалістами 
інших галузей знань. Зокрема, цікаві наукові дослідження з медичної географії здійснено 
медичними інститутами (Львівським, Київським, Тернопільським, Івано-Франківським та 
ін.), Київським науково-дослідним інститутом загальної і комунальної гігієни.

Дослідження в галузі медичної географії в Польщі: 
історичний контекст

Польська дослідниця І. t^cka (2004) вважає, що медична географія в Польщі розвивалася 
нерівномірно [23]. Після II світової війни відбулося пожвавлення досліджень у цій галузі, 
особливо у 50-х і 60-х роках, а також 80-х і 90-х роках XX ст. і на початку XXI ст.

Надзвичайно важливою для розвитку медичної географії є публікація L. Mazurkiewicza і
A. Wrobla “Problematyka badawcza geografii medycznej. Stan wspolczesny i perspektywy”1. Вона 
містить дефініцію медичної географії, окреслює її дослідницькі завдання і перспективні 
напрями розвитку. Автори виділили два основні напрями досліджень у медичній географії: 
екологічний, метою якого є опис розміщення хвороб (головною мірою соціальних) і їхній 
взаємозв’язок з умовами навколишнього середовища і напрям соціальний, який займається, 
передусім, просторовою організацією системи охорони здоров’я, характеристикою 
населення, яке користується службою охорони здоров’я і проблематикою оптимізації її 
територіальної структури. Також у своїй іншій роботі L. Mazurkiewicz (1993) подав дефініцію 
медичної географії як науки, яка займається дослідженням впливу чинників навколишнього 
середовища на стан суспільного здоров’я і просторовою організацією послуг системи охорони 
здоров’я, просторовими аспектами захворюваності населення і оптимальним розміщенням 
мережі послуг системи охорони здоров’я, беручи до уваги просторовий попит на ці послуги 
[34].

З важливих опрацювань емпіричного характеру, які з’явились у цей час, варто 
відзначити працю M. Meksula (1993)2 про застосування картографії в медичній географії, 
а також працю J. Paryska (1987), яка містила модель медико-демографічної ситуації 
населення Польщі [43]. Праця авторства J. Konczalikа, T. Dutkiewicza, Cz. Andryszka i D. Ra- 
chanskiego (1993)3 стосується оцінки ступеня ризику деградації навколишнього середовища і 
відносного ризику смертності на екологічно деградованих територіях. V. Korporowicz (1993)3 
проаналізувала просторові відмінності захворюваності на злоякісні новоутворення і хвороби 
кровоносної системи в залежності від стану навколишнього середовища. Серед вчених, 
які займалися дослідженням впливу соціально-економічних чинників на стан здоров’я 
населення в Польщі слід відзначити L. Frgckiewicz (1990)3, яка підкреслювала, що істотною 
перешкодою покращення стану суспільного здоров’я населення Польщі є низький ступінь 
валеологічної культури населення щодо профілактики, лікування і реабілітації. J. Malczewski

1 Przestrzenne problemy zdrowotnosci...1990.
2 Zdrowie a srodowisko...1993.
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(1990)3 сконцентрував свої дослідження на причинах геопросторових відмінностей середньої 
тривалості життя чоловіків в Польщі в залежності від структури зайнятості і умов праці на 
сільських територіях, забруднення атмосферного повітря і хімізації сільського господарства 
в селах.

На особливу увагу заслуговує робота Cz. Andryszka (1991) методологічно-аплікаційного 
характеру, присвячена комплексному аналізу геопросторових відмінностей у стані суспільного 
здоров’я населення Польщі, з використанням таксономічних методів дослідження [1]. Н. Б^к 
(1993) аналізує проблему взаємозв’язку між якістю життя і станом здоров’я населення. На 
думку автора, спосіб розуміння категорії здоров’я населення визначає відповідну концепцію 
якості життя [49]. Наукова публікація А. Podrazki-Malki (1995) стосується понятійно- 
термінологічного апарату медичної географії. Автор розрізняє поняття демографії здоров’я 
і медичної географії. Демографія здоров’я, на її думку, це, передусім, дослідження стану 
здоров’я популяції і функціонування системи охорони здоров’я, а також демографічних, 
епідеміологічних і соціально-економічних чинників формування суспільного здоров’я 
населення [45]. Медична географія займається просторовим розміщенням і геопросторовими 
відмінностями захворюваності населення, детермінантами суспільного здоров’я, а також 
розміщенням медичних кадрів і медичної інфраструктури.

Серед сучасних медико-географів Польщі слід відзначити праці Т. Michalskiego (1999, 
2001, 2010), I. L§ckiej (2004, 2006, 2011), Р. Kretowicza (2013). Наукові публікації цих 
вчених базуються на традиційному позитивістському підході до досліджень просторових 
відмінностей стану суспільного здоров’я.

Актуальні напрями медико-географічних досліджень 
в Україні та Польщі

На нашу думку, сучасні перспективні напрямки досліджень у медичній географії Украї
ни та Польщі сконцентровано навколо такої проблематики:

• інтегральний напрям -  спрямований на дослідження стану здоров’я населення, у 
зв’язку з якістю і рівнем життя населення [51, 30, 53, 67]. При такому підході якість 
життя населення виступає інтегральною соціально-економічною категорією, яка 
об’єднує рівень і стиль життя населення і описує міру задоволення людини зі свого 
власного життя, беручи до уваги стан здоров’я. При цьому слід відзначити двоякість 
терміну “якість життя населення”. З однієї сторони, якість життя населення виступає 
позитивним показником стану суспільного здоров’я населення, а з іншої сторони -  це 
детермінанта (чинник) стану здоров’я населення;

• математично-статистичний напрям -  сконцентрований навколо пошуку інтегральних 
показників стану здоров’я населення, детермінант стану суспільного здоров’я, а 
також економічної вартості здоров’я і життя людини [8, 19, 61]. Особливе місце у 
рамках цього напряму займає проблематика окреслення значення впливу і ваги 
різних чинників, статистично вимірюваних, на стан суспільного здоров’я населення 
конкретної території;

• соціально-економічний напрям передбачає аналіз впливу соціально-економічних 
чинників (у тому числі, рівня заможності населення, безробіття і т. д.) на стан 
суспільного здоров’я населення [3, 41, 55, 42, 64]. З цієї точки зору для країн, які 
перебувають на перехідній стадії соціально-економічного розвитку, найактуальнішими 
є питання дослідження впливу напрямів, масштабу і наслідків соціально-економічних 
трансформацій, а також реформування системи охорони здоров’я на стан суспільного 
здоров’я. У зв’язку з сучасною політичною і економічною дестабілізацією в Україні, 
особливо актуальними є дослідження впливу цих процесів на медико-демографічний 
потенціал населення різних вікових груп і територіальних відмінностей його 
формування;
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• екологічний напрям пов’язаний, передусім, з дослідженням впливу забруднення на
вколишнього середовища на стан суспільного здоров’я населення [59, 60, 56]. Для 
України актуальним є продовження досліджень у галузі довготривалих медико- 
демографічних, соціально-економічних, психологічних і екологічних наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС;

• демографічний напрям -  дослідження впливу демографічних чинників на стан сус
пільного здоров’я населення [63, 58, 10, 62].

• соціально-психологічний напрям -  дослідження валеологічної культури населення, 
сприйняття свого власного стану здоров’я/хвороби, а також існуючого стану охоро
ни здоров’я [31, 6, 27, 11, 15]. На сучасному етапі реформування системи охорони 
здоров’я в Україні і Польщі, при зміні стереотипів валеологічної культури населення, 
яка полягає у перенесенні відповідальності за стан здоров’я населення з держави і дер
жавних інституцій на саму людину, такий підхід набирає особливої актуальності.

Список використаних джерел:
1. Andryszek Cz., 1991, Zrôznicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej kraju. Resortowy pro

gram badawczo-rozwojowy RPBR MZ. IV. “Optymalizacja opieki zdrowotnej i spolecznej”. Ak- 
ademia Medyczna w  Lodzi, Lôdz.

2. Armstrong R. W., 1972, Medical geography and health planning in the United States: prospects 
and concepts, [in.:] Medical Geography. Techniques and Field Studies, [eds.:] McGlashan 
N. D. Methuen and Co. Ltd., London, p. 119-128.

3. Bejnarowicz J., 1999, Niektôre cechy zmiany stanu zdrowia ludnosci w  okresie zmiany syste- 
mowej w  wybranych krajach europejskich, [in.:] [eds.:] Latoszek M., Zdrowie i choroba. Promo- 
cja zdrowia dla gmin i instytucji edukacyjnych. Gdanskie Towarzystwo Naukowe, Gdansk.

4. Binnie J., Valentine G., 1999, Geographies of sexuality -  a review of progress. Progress in Hu
man Geography, vol. 23, nr 2, p. 175-187.

5. Curtis S., Jones I. R., 1998, Is there a place of geography in the analysis of health inequality?, 
Sociology of Health & Illness, 20, 5, p. 645-672.

6. Czapinsk J., Panek T., 2000, Diagnoza spoleczna. Warszawa.
7. Ford N. J., Siregar K. N., 1998, Operationalizing the new concept of sexual and reproductive 

health in Indonesia. International Journal of Population Geography, vol. 4, no 1, p. 11-30.
8. Gqdek K ., 1991, Wstçpne propozycje wskaznikôw spolecznych. Biblioteka Wiadomosci staty- 

stycznych GUS, Warszawa, t. 41.
9. Gatrell A. C., Elliot S. J., 2009, Geographies of Health -  an introduction, Second Edition, 

Wiley-Blackwell, West Sussex.
10. Gçbska-Kuczewska A., Miller M., Supranowicz P., 2001, Zagrozenia zdrowotne w  XXI wieku 

wynikajgce ze starzenia siç populacji, [in.:] Problemy higieny i epidemiologii u progu XXI wie- 
ku. Materialy pokonferencyjne, Warszawa, nr 74, p. 138-142.

11. Golinowska G., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M. i inni, 2002, Opieka zdrowotna w  Polsce 
po reformie sluzby zdrowia. Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych. Raporty CASE, nr 
53/2002, Warszawa.

12. Jones K., Moon G., 1987, Health, disease and society: a critical medical geography. 
Routledge&Kegan Paul, London-New York.

13. Jones K., Moon G., 1993, Medical geography: taking space seriously, Progress in Human Ge
ography, 17, p. 515-524.

14. Kanji N., Harpham T., 1992, After the war: prospects for the health of the poor in Luanda. 
Angola, [in.:] [eds.:] Verhasselt Y., Philips D. R., Bailey W. Perspectives on Health and Devel
opment. GeoJournal, vol. 26, nr 1, p. 53-59.

15. Kawczynska-Butrym Z., 2002, Zdrowie-choroba jako kategoria opisu polozenia spolecznego, 
[in.:] [eds.:] Pigtkowski W., Titkow A., W stronç socjologii zdrowia. Wydawnictwo UMCS, Lub
lin.

230



ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

16. Kearns R. A., Joseph A. E., 1997, Restructuring health and rural communities in New Zea
land. Progress in Human Geography, vol. 21, no 1, p. 18-32.

17. Kearns R., 1993, Place and health: towards a reformed medical geography, The Professional 
Geographer, 45, p. 139-147.

18. Koch T., 2005, Cartographies of disease : Maps, mapping, and medicine, Redlands, ESRI 
Press, p. 24-26.

19. Korporowicz W., 1999, Ekologiczne uwarunkowania zdrowia. Szkola Glöwna Handlowa, War
szawa.

20. Kratochvil O., 1971, The importance of medical geography in medicine. Geographia Medica, 
nr 2, p. 74-83.

21. Kretowicz P., 2013, Nowe podejscia badawcze w  geografii zdrowia w  literaturze anglosaskiej. 
Przeglgd Geograficzny, t. 85, z. 4, p. 549-571.

22. Learmonth A., 1978, Patterns of disease and hunger: a study in medical geography. 
David&Charles, London.

23. Lgcka I., 2004, Powolny rozwöj geografii medycznej, [in.:] Badania geograficzne w  poznaniu 
srodowiska, [eds.:] Michalczyk Z. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lub
lin, p. 743-749.

24. Lgcka I., 2006, Schematy poznawcze a geograficzne badania nad zdrowiem i chorobg, [in.:] 
Czlowiek w  badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w  geografii. WSG, Byd
goszcz, p. 223-234.

25. Lgcka I., 2011, Koncepcje i metody badan w  geografii medycznej, [in.:] Uj^cia i problemy ba- 
dawcze we wspölczesnej geografii, Podstawowe idee i koncepcje w  geografii. WSG, Bydgoszcz, 
p. 101-112.

26. LgckaI., 2011, Telemedycyna w  krajach tropikalnych i subtropikalnych Afryki i Azji: perspek- 
tywa geograficzna. Zaklad Graficzny UW, Warszawa.

27. Leowski J., 2000, Rola i miejsce panstwa w  systemie ochrony zdrowia. Prawo i Medycyna, t.
2, nr 6-7, p. 21-30.

28. Light R. U., 1944, The progress of medical geography. Geographical Review, nr 34, p. 36-41.
29. Macintyre S., Ellaway A., Cummins S., 2002, Place effects on health: how can we conceptual

ise, operationalise and measure them? Social Science & Medicine, 55, p. 125-139.
30. Marczynska.-Witczak E., Michalski W., 1996, Przestrzenne i czasowe zröznicowanie warunköw 

zycia ludnosci w  Polsce. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddzial w  todzi, tödz.
31. Matusiak M. 1999, Sondaz socjologiczny na temat sluzby zdrowia, [in.:] [eds.:] Malczak-Duraj

D., Spoleczne aspekty reformowania sluzby zdrowia. tödz, p. 209-215.
32. May J. M., 1952, History, definition, and problems of medical geography: a general review, 

[in.:] International Geographical Union. XVIIth International Geographical Congress. The 
United Educational, Scientific and Cultural Organization, Washington, p. 1-9.

33. Mayer J. D., 1987, Zwi^zki mi^dzy dwiema tradycjami w  geografii medycznej: planowaniem 
systemöw ochrony zdrowia i geografii  epidemiologiczn^, [in.:] Spoleczna geografia medyczna, 
PZLG, z. 1, PAN, Warszawa.

34. MazurkiewiczL ., 1993, Uwarunkowania niektörych choröb na obszarze wojewödztwa stolecz- 
nego. Przeglgd Geograficzny, t. LXV, z. 3-4.

35. McDowell L ., 1991, The baby and the bath water: diversity, deconstruction and feminist 
theory in geography, [in.:] [eds.:] Regulska J., Changing Gender Relations in Urban Space. 
Geoforum, vol. 22, no 2, p. 123-133.

36. McLeod K. S., 2000, Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography. Social 
Science & Medicine, 50, p. 923-935.

37. Meade M. S., Emch M ., 2010, Medical geography -  third edition. The Guilford Press, New 
York.

38. Michalski T., 1999, Nowe nurty w  swiatowej i polskiej geografii medycznej. Kwartalnik Geo- 
graficzny, 4, 12, p. 85-89.

231



М А Т Е Р І А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

39. Michalski T., 2001, Pröba nowego podzialu geografii medycznej, [in.:] H. Rogacki [eds.:] Kon- 
cepcje teoretyczne i metody badan geografii spoleczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzen- 
nej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznan, p. 109-115.

40. Michalski T., 2010, Sytuacja zdrowotna w  europejskich krajach postkomunistycznych w  do- 
bie transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk.

41. Ostrowska A ., 1999, Styl zycia a zdrowie. IFiS PAN, Warszawa.
42. Pantylej W., 2008, Przemiany spoleczno-gospodarcze a stan zdrowia ludnosci Ukrainy i Polski 

w latach 1990-2002. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
43. Parysek J. J., 1987, A multivariate statistical model of the influence of pathogenic factors on 

the spatial structure of the Polish population’s health (using the canonical correlation model). 
Geographia Medica, nr 17, p. 177-185.

44. Picheral H., 1987, Geografia medyczna, geografia choröb, geografia zdrowia, [in.:] Spoleczna 
geografia medyczna. PZLG, IGiPZ, PAN, Warszawa.

45. Podrazka-Malka A ., 1995, Demografia zdrowia -  pröba zarysu problematyki badawczej. Stu- 
dia demograficzne, nr 3/121, PAN, Warszawa, p. 3-18.

46. Pol L. G., Thomas R. K., 1992, The demography of health and health care. Plenum Press, New York.
47. Przestrzenne problemy zdrowotnosci. Materialy konferencyjne, 1990, [eds.:] Mazurkiewicz L., 

Wröbel A. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
48. Rosenberg M. W., 1998, Medical or Health Geography? Populations, Peoples and Places. In

ternational Journal of Population Geography, vol. 4, no 3, p. 211-226.
49. Sçk H ., 1993, Jakosc zycia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 

p. 110-117.
50. Singh R. L., Singh Rana P. B., Singh B. P., 1976/1977, Approaches towards geography of 

health: a synoptic review. Geographia Medica, nr 6-7, p. 1-21.
51. Siaby T., 1990, Poziom zycia, jakosc zycia. Wiadomosci statystyczne, nr 6.
52. Szoszin A. A ., 1966, Podstawy geografii medycznej, [in.:] Geografia medyczna. PZLG, PAN, 

Warszawa, z. 3/4.
53. Taksonomiczna analiza przestrzennego zröznicowania poziomu zycia w  Polsce w  ujçciu dy- 

namicznym, 2000, [eds.:] Zelias A. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, Kra- 
köw.

54. Warnes A. M., 1990, Geographical questions in gerontology: needed directions for search. 
Progress in Human Geography, vol. 14, no 1, p. 24-59.

55. Warzywoda-Kruszynska W., 2000, Bieda a zdrowie i szanse rozwoju dzieci. Promocja Zdro
wia. Nauki Spoleczne i Medycyna, nr 18.

56. Wcislo E., Dutkiewicz T., Kowalczyk J., 2002, Indicato-based assessment of environmental 
hazard and health effects in the industrial cities of Upper Silesia. Environmental Health Per
spectives. Volume 110, nr 11, November 2002, p. 1133-1140.

57. Zdrowie a srodowisko. Materialy konferencji naukowej z geografii medycznej 14-15 wrzesnia 
1993, [eds.:] Mazurkiewicz L. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin.

58. Безруков В. В., Вержиковська Н. В., Чайковська В. В ., 2000, Стан здоров’я і надання
медичної допомоги літнім людям. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 
України, № 3, C. 53-59.

59. Бугайов В. М., Лагутін А. Й., Рогожин О. Г., Казак С. С., 1996, Зміни здоров’я населення 
України внаслідок Чорнобильської катастрофи. Видання Союзу Українок Америки, 
Київ.

60. Гукалова І. В., 1999, Географічні аспекти вивчення впливу екологічної ситуації на 
людський розвиток в Україні (на прикладі наслідків Чорнобильської катастрофи). 
Український географічний журнал, № 4, C. 16-21.

61. Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., 2007, Комплексний індекс суспільного здоров’я: 
емпіричний аналіз і застосування у дослідженні факторів економічного зростання. 
Демографія та соціальна економіка, № 2, C. 215-224.

232



ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

62. Позняк О. В., Шевчук П. Є., 2014, Демографічні перспективи України до 2060 року. 
Демографія та соціальна економіка, № 1 (21), С. 72-83.

63. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефанівський А ., 1999, Демографічні 
перспективи України до 2026 року. Інститут Економіки НАН України, Київ.

64. ЧеренькоЛ. М., 2013, Специфіка та прояви нерівності в Україні, Демографія та соціальна 
економіка, № 2 (20), С. 60-69.

65. Шевченко В. А., 1994, Медико-географическое картографирование территории Украины. 
Здоровье, Киев.

66. Шевчук Л. Т. Основи медичної географії. Львівський державний університет ім. Івана 
Франка, Львів.

67. Шевчук Л. Т., 2003, Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу : регі
ональний аналіз і прогноз. Інститут регіональних досліджень, Львів.

УДК 911:1:001(477) Юрій Кисельов

ГЕОСО Ф ІЧН А Д УМ К А  У  П РАЦ Я Х  УК РАЇН СЬК И Х  УЧ ЕН И Х  І М И СЛИТЕЛІВ

Уманський національний університет садівництва, м. Умань 
k.yseljov@ukr.net

The origins of the Ukrainian geosophical thought during the Old-Kyiv and Cossack times 
are characterized in the proposed article. It is stressed that the first works in the Old-Ukrainian 
literature that contained geographical information and had geosophical contents were the 
“Askold’s Chronicle” and the “The Tale of the Past Years". It is marked that the Ukrainian 
geosophical thought was further developed in the works by Petro Mohyla and Feofan Prokopovych 
at the beginning of the New times. It is stressed on the great significance for the development 
of the Ukrainian geosophy that anthropogeographical and geopolitical works created by the 
Academician Stepan Rudnytsky had. His point of view on the sacral and geographical role of 
some landscapes is noted. The contents of the Baltic and Black-Sea geopolitical doctrine are 
characterized from the geosophical perspective. The Academician S. Rudnytsky’s point of view 
on the issue ofthe natural (“ready”) and artificial (“non-ready”) international boundaries is lined.
His view on the structure ofthe Ukrainian national land space, which consists of core, boundary 
(settled with the neighbour ethnicities together) and colonized (which are settled compactly by 
the Diaspora) territories, is characterized. The contents of the Black-Sea geopolitical doctrine 
created by Yuri Lypa is described and characterized. From the geosophical point of view 
presented by Vyacheslav Lypynsky, Yevhen Malanyuk and Yuliyan Vassyyan it is stressed 
on the significance steppe in Ukraine’s development. The gift for the genesis the Ukrainian 
geosophical thought made by Professor Volodymyr Kubiyovych is viewed. It is stressed on his 
development of Stepan Rudnytsky’s scientific ideas. It is also marked that the points of view on 
the boundaries ofthe Ukrainian national territory presented by S. Rudnytsky and V. Kybiyovych 
are reflected on the maps published in the “Atlas ofthe Ukrainian and Neighboring Lands”. The 
evolution ofthe V. Kubiyovych’s ideas on the organization ofthe Ukrainian national land space 
conditioned by geopolitical changes in Europe and whole world is lined. His view to Ukraine 
as a boundary country for the whole Europe is marked. It is stressed on the influence of the 
transport and geographical factor to the geosophical destiny of Ukraine. It is marked about the 
correspondence ofthe West and East influences in making state and political self-organization 
of Ukraine made by Ivan Lysiak-Rudnytsky. The role ofthe works by Professor Oleh Shabliy in 
the development of Ukrainian geosophical thought and studying its genesis is characterized.

Ключові слова: геософічна думка, Україна, геопростір, українська національна 
територія, межі.
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Постановка проблеми та її актуальність. Важливою рисою сучасної наукової дум
ки є її вихід за межі традиційного, орієнтованого на вивчення лише реальних об’єктів та 
пов’язаних із ними конкретних фактів, “логійного” знання. Сьогодення довело необхідність 
доповнення останнього знанням “софійним”, яке має світоглядний характер і досліджує пе
реважно концептуальні об’єкти, формує наукові абстракції та виявляє зв’язок із усесвітньою 
Мудрістю. Окреслений “логійно”-“софійний” дуалізм виразно проявляється в географії: якщо 
традиційна географія, тобто “лише-наука” (за Е. Банзе [25]) розглядає геооб’єкти та геосисте- 
ми в їхній власній сутності, то геософія намагається осягнути внутрішній зміст геопростору 
з урахуванням не тільки його матеріальних геокомпонентів, а й духовної складової. Саме 
ця невидима, але реально існуюча й дієва просторова субстанція може суттєво впливати на 
роль ландшафту в житті людської спільноти, що його населяє. Зокрема, духовна сфера ланд
шафтів може формувати геополітичні чинники, які мають вагоме практичне значення для 
антропосфери певного фрагменту геопростору. Тому геософічні дослідження віддавна були 
й тепер лишаються актуальними для України.

Огляд попередніх публікацій. Аналіз геософічних досліджень в Україні в минулі часи 
представлений у працях проф. О. Шаблія [23; 24] та наших попередніх публікаціях [8; 9].

Мета статті -  висвітлити основні етапи генези української геософічної думки.
Завдання статті:
-  виявити знакові прояви української геософічної думки старокиївської та козацької 

доби;
-  викласти головні ідеї найважливіших праць українських авторів, що мають геософіч- 

ний зміст;
-  окреслити геософічне значення антропогеографічної й геополітичної спадщини С. Руд- 

ницького та В. Кубійовича;
-  проаналізувати геософічні аспекти творчості українських історіософів ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. У творах русько-українських авторів геософічні кон

струкції ми знаходимо, починаючи з ІХ ст. н. е. Яскравим свідченням тому є зміст вітчизня
них літописів. Так, “Літопис Аскольда”, за даними М. Брайчевського, є найдавнішою руською 
писемною пам’яткою, створеною в другій половині ІХ ст. [3]. Значна частина цього історико- 
географічного, за своєю суттю, твору присвячена переказам Св. Письма (що було власти
во практично всім тогочасним літературним пам’яткам), багато місця приділено описанням 
слов’яноруського часопростору -  викладу історичних подій у контексті міґрацій згадуваних 
у тексті літопису етносів та особливостей природи населених ними територій. Окремі фраг
менти “Літопису Аскольда” містять не лише констатацію фактів, а й певне осмислення гео
графічних реалій.

Так, уже на початку тексту зазначаються країни, острови й річки, які, згідно з Біблією, 
дісталися кожному з трьох Ноєвих синів -  Симові, Хамові та Яфету. Вважаємо, що на при
кладі вищезазначеного триподілу Ойкумени виразно проступає всюди підкреслювана літо
писцем триєдність світостворення, в основі якої лежить християнський догмат про Св. Трій
цю (київський князь Аскольд був християнином). Іншими проявами цієї триєдності, згідно 
з текстом „Літопису”, є локалізація в Оковському лісі витоків трьох великих річок -  Волги, 
Двіни й Дніпра, а також факт заснування Києва трьома братами -  Києм, Щеком і Хоривом 
[3, с. 11].

Деякі з історико-географічних відомостей, наведених у “Літописі Аскольда”, повторю
ються в іншому визначному творі давньоукраїнської літератури -  “Повісті врем’яних літ”, 
створеній Нестором-літописцем на початку ХІІ ст. [16]. Це, зокрема, згадка про вказані нами 
вище витоки Дніпра, Двіни й Волги з Оковського лісу та трьох братів -  засновників Києва.

Важливо відзначити суттєві відмінності в баченні авторами “Літопису” та “Повісті” про
блеми організаційно-політичного центру формування давньоукраїнської державності. Якщо 
Нестор найбільшою мірою акцентував на ролі північно-західного центру її генези, то сучас
ник князя Аскольда однозначно надавав пріоритет Києву. На нашу думку, саме з києво-
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центричністю значною мірою пов’язані твердження про нібито неавтентичність “Літопису 
Аскольда”, адже сам факт його наявності -  попри будь-чиї суб’єктивні домисли -  утверджує 
Україну як єдину пряму спадкоємницю Київської Русі.

Як відзначає проф. О. Шаблій, у “Повісті минулих літ” “описується історико-генетична 
дуга центрів від Палестино- до дунає- і києвоцентризму” [24, с. 91] в контексті порушеної в 
ній проблеми „нульової точки” відліку географічних координат.

Після старокиївської доби українська геософічна думка знову простежується в 
XVII -  XVIII ст. у практичній діяльності Митрополита Київського Петра Могили та професора 
Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича. Зокрема, П. Могила, прагнучи унеза- 
лежнити Українську Православну Церкву, формував ідею створення Київського Патріарха
ту, територія впливу якого посіла б серединне положення щодо визначних тогочасних (і так 
само теперішніх) сакральних (а також державно-політичних) центрів -  Варшави, Констан
тинополя (Стамбула), Москви та Риму [2].

Ф. Прокопович, виходячи також із сакрально-географічних даних, розробляв концеп
цію, згідно з якою місто Київ має стати “другим Єрусалимом” (одне з фундаментальних 
сакрально-просторових понять християнства). На нашу думку, це пророцтво має наукову 
основу, пов’язану із суперництвом за Київ між православними та іудеями, що тривало вже 
близько тисячоліття (особливо загостреним було за хозарської доби у VIII -  IX ст.).

Занепад України, зумовлений ліквідацією Російською імперією козацької автономії та 
руйнуванням Запорозької Січі, позначився й на вітчизняній геософічній думці, яка відро
дилася лише на початку XX ст. Набуття нею потужної наукової основи пов’язане з працями 
фундатора української національної географії акад. С. Рудницького, який органічно поєдну
вав своє бачення “географії, яка є за своєю суттю природничою наукою” [20]) з приділенням 
значної уваги антропогеографічним студіям. Конкретний вихід у галузь геософії в дослі
дженнях С. Рудницького ми вбачаємо в деяких його судженнях і порівняннях просторового 
змісту (зокрема, в окресленні ним української етнічної території [19]); елементи геософічнос- 
ті присутні й у напрацьованій ним балто-чорноморській геополітичній доктрині України. За
слуговує на увагу твердження українського географа щодо приуроченості мусульманського 
сакрального простору до тропічного географічного поясу з його аридним кліматом: “!слам
-  це віра, що виросла в піщаній і скельній пустині пассатової смуги нашого глобуса. Вона 
шириться по пустинях і там пишно розцвітає. Коли вийде поза пустиню, трудно їй загніз
дитись” [19, с. 288]. Вельми цікавим є й порівняння С. Рудницьким природничих і антропо- 
географічних характеристик Галицької України та Швейцарії, між якими він знаходив зна
чні аналогії [19]. Геософічний зміст балто-чорноморської доктрини полягає, на нашу думку, 
в осьовій (субмеридіональній) територіальній композиції простору, зайнятого державами, 
які мали б, відповідно до ідеї С. Рудницького, увійти до “міжморської” військово-політичної 
коаліції. В такий спосіб балто-чорноморська вісь держав у складі Білорусі, Естонії, Латвії, 
Литви та України отримала б виразно східноєвропейський характер на противагу Західній і 
Центральній Європі (території колишніх Австро-Угорської й Німецької імперій, а також Ве
ликої Британії та Франції), Північній (Фенноскандія), Південній (Аппенінський, Балканський 
і Піренейський півострови) та культурно-цивілізаційній не-Європі (так звана “Європейська” 
частина Росії).

С. Рудницький із природничо-наукових позицій дивився й на лімогеографічні проблеми. 
Зокрема, вчений розрізняв кордони природні (“готові”, тобто достатньо досконалі -  при
урочені до гірського хребта, великої ріки тощо) та штучні (“неготові” -  проведені волюнта
ристично). На нашу думку, його теза про природні кордони набула особливої актуальності 
щодо України в Новітній час у зв’язку з російською окупацією Криму й частин Придінцевого 
та Приазовського країв. Поряд із міжнародно-правовими аспектами проблеми сучасної ро
сійської експансії в Україну, варто виділити й суто географічні. Враховуючи, що найпри- 
роднішими, за С. Рудницьким, є державні кордони, що проходять по значних географічних 
бар’єрах (у випадку України та Росії це -  Керченська протока й річка Дін /Дон /, але в жод-
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ному разі не Перекопська перемичка або “лінія розмежування” між контрольованою Украї
ною територією й так званими “ДНР’ і “ЛНР’), аґресивні дії Росії не лише грубо порушують 
міжнародне право, а й суттєво віддаляють проблему міждержавних меж від її наукового 
розв’язання.

Теософічний характер має побудована С. Рудницьким своєрідна структурна схема укра
їнського національного геопростору. Зокрема, він виділяв у ньому так звані “черенні” (тобто 
серцевинні, центральні) території, “граничні” (на межі з етнічними територіями інших на
родів) та колоніальні (під якими розумів розташовані на значній відстані від України землі, 
де компактно мешкають українці діаспори [19]. Актуальність такої структурної схеми в наш 
час підтверджується тим, що українські етнічні землі (до яких входять території першої та 
другої зазначених груп) стали об’єктом ґрунтовних геоетнополітичних досліджень [7].

Геософічною є й теза С. Рудницького про “малопростірність й обтяжілу сутужність полі
тичної думки” [19, с. 67] українців, викликану суттєвим переважанням землеробства (заняття 
яким завжди передбачало прив’язаність до відносно невеликої ділянки землі) у традиційній 
структурі їхнього господарства. Із цього український учений робив висновок щодо однієї з 
причин тогочасної бездержавності України.

Крім С. Рудницького, проблеми геополітики (й водночас геософії) в першій половині 
XX ст. розробляв український поет, лікар і мислитель-історіософ Ю. Липа. Напередодні 
Другої світової війни він сформулював чорноморську геополітичну доктрину України 
[12]. Проблема Чорного моря як “природної підстави” [15, с. 11] для України є наскрізною 
в усій його історіософічній (і в той же час теософічній) творчості, а також практичній 
націєрозбудовчій діяльності (організація у Кракові Чорноморського інституту). Згідно з 
доктриною, запропонованою цим мислителем, Україна локалізується (на відміну від балто- 
чорноморської осі) не на півдні, а на півночі проектованого міжнаціонального об’єднання, а 
самé об’єднання (на відміну від балто-чорноморського союзу С. Рудницького) мусило б мати 
не осьовий, а циклічний геопросторовий характер. Таке бачення Ю. Липою геополітичної 
ролі України було продиктоване логікою історичних подій: за двадцять років, що минули 
від часу геополітичних напрацювань С. Рудницького, представлена ним доктрина втратила 
актуальність (країни Балтії -  на відміну від України -  весь цей час розвивалися як суверенні 
національні держави); натомість, увиразнилися спільні риси в долях багатьох націй 
чорноморського реґіону -  українців, грузинів (які тоді не мали своїх держав), а також болгар, 
румунів, турок (чиї держави в силу низки причин були надто слабкими).

Важливою складовою української геософічної думки в XX ст. є осмислення вітчизняними 
мислителями феномену Степу, причому, на нашу думку, досить однобічне. Зокрема, 
В. Липинський та Є. Маланюк негативно оцінювали роль степової смуги в українському 
етночасопросторі, зважаючи на її легкодоступність для кочових орд. За словами Є. Маланюка, 
Степ -  це “відвічний коридор, відвічний географічний протяг у нашім історичнім 
“помешканні” [15, с. 11], а В. Липинський називав Степ “одвічним прокляттям нашої землі” 
[13; цит. за: 15, с. 10], вбачаючи в ньому територію, через яку азійські загарбники століттями 
вільно проникали у глиб України. На нашу думку, роль Степу у вітчизняній минувшині не 
була настільки однозначною: саме степова смуга виступала ареною генези козацтва, яке 
своєю пасіонарністю сприяло духовному й політичному піднесенню всього українського 
етносу. Аналогічна ситуація, якщо враховувати межі Антської держави, що простягалася 
від Дунаю до Дону [17, т. 1, с. 77], склалася була ще в середині І тис. н. е. Тому ми робимо 
висновок про діалектику Степу як українського етноландшафтного феномену: за часів свого 
пасіонарного піднесення українці опановували й контролювали степові простори, а в епохи 
пасіонарного занепаду цей контроль переходив до кочовиків різного етнічного походження 
(аварів, хозар, печенігів та ін.).

Досить ориґінальним є осмислення Степу вітчизняним мислителем, одним з ідеологів 
українського націоналізму Ю. Вассияном, який втілив багатовимірність українського 
простору в його образне визначення як “степового Сфінкса” [4].
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У геософічних поглядах проф. В. Кубійовича знайшло продовження бачення 
акад. С. Рудницьким української території як сукупності всіх земель, заселених українською 
нацією, незалежно від їх суб’єктивно зумовленої дочасної державної приналежності. У своєму 
“Атлясі українських та сумежних країв” [1] В. Кубійович окреслив українські етнічні землі 
приблизно так само, як за чверть сторіччя до нього це зробив С. Рудницький у “Короткій 
географії України” [18].

Посідаючи територію, що більш ніж у півтора рази перевищує сучасну площу Української 
держави, землі, всуціль заселені нашим народом, охоплювали, зокрема, Лемківщину, 
Надсяння, Підляшшя та Холмщину на Заході, Берестейщину та Стародубщину на Півночі, 
Північно-Східну Слобожанщину на Північному Сході, Кубань (Малиновий Клин) -  на 
Південному Сході. За такої територіальної композиції (за якої українські терени простягалися 
майже в діагональному напрямі -  із заходу-північного заходу на схід-південний схід) цілком 
українським “озером” ставало Азовське море, а на Заході українська територія включала 
значно більшу ділянку басейну Вісли (а саме її приток -  Західного Бугу та Сяну). Отже, ми 
в такому разі бачимо підстави говорити про віслянсько-кубанське (формулювання наше) 
положення України в геопросторі Центрально-Східної Європи (за станом на кінець 30-х рр. 
ХХ ст.), констатоване й обґрунтоване В. Кубійовичем.

У повоєнні роки, коли в Європі та всьому світі постали нові політико-географічні й 
геополітичні реалії, при роботі над “ Енциклопедією українознавства” В. Кубійович фактично 
дотримувався іншої концепції організації українського національного геопростору, яку ми 
називаємо ареально-дисперсною. Це було пов’язано з наступними причинами. З одного 
боку, переважна більшість українських етнічних земель після 1945 р. увійшла до складу 
Української РСР, а суміжні терени поза її межами були внаслідок деукраїнізації Кубані та 
операції “ Вісла” насильницьки вичищені від українців. З іншого боку, велика кількість наших 
співвітчизників -  особливо вихідців із західного реґіону -  склала третю (політичну) хвилю 
еміґрації, оселившись спершу переважно в Німеччині, а згодом -  у Канаді, США, Австралії 
на інших країнах. Відтак, у вищезгаданій “Енциклопедії” територія України розглядалася, 
як правило, у квазідержавних межах УРСР. Водночас, значне місце в ній приділено 
характеристиці країн і окремих міст масового поселення українців за кордоном. На нашу 
думку, дисперсна форма розселення закордонного українства західної діаспори дає підстави 
для твердження про певного роду віртуальний геопростір, творений усією сукупністю (в 
деяких випадках -  системою) поселень із компактним мешканням українців.

Елементи геософії в науковій спадщині В. Кубійовича містяться також в аналізі ним 
окремих аспектів географічного положення України. Зокрема, варто відзначити погляди 
вченого на її розташування щодо Середземного моря. Визначний український географ, 
наголошуючи на гідрографічному зв’язку Чорного моря із Середземним, відзначав зумовлену 
цим зв’язком досить тривку культурно-цивілізаційну єдність Північної Припонтиди (тобто 
України) та земель у східній частині середземноморського узбережжя. В. Кубійович особливо 
підкреслював значущість цієї єдності у стародавні часи й за доби Середньовіччя, маючи 
на увазі взаємини народів Геродотової Скіфії з античною Грецією та Київської Русі -  з 
Візантією. Проте, навіть після завоювання Константинополя турками свою причетність до 
Середземномор’я Україна остаточно не втратила: сполучення Чорного моря із Середземним 
і дотепер не лише має важливе стратегічне й транспортне значення, але також відіграє 
суттєву геософічну й сакрально-географічну роль, яка полягає в єднанні України з іншими 
країнами традиційної східно-християнської духовності (отже, виявляється духовний зв’язок 
між теренами реґіону).

У своїх працях В. Кубійович розвивав думку С. Рудницького про “великопростірність” 
території України. Ці вчені мали на увазі не лише те, що українська етнічна територія є 
найбільшою в Європі; вагоміше значення має те, що близько половини її становлять степові 
простори, які народові, приуроченому до них, суб’єктивно (перцепційно) здаються безкраїми. 
Саме ця безмежність Степу колись сприяла дедалі значнішому розширенню українськими
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козаками їхніх запорозьких вольностей та територій слобожанських полків. Таке сприйняття 
геопростору, на нашу думку, було успадковано українцями від кочових етносів, насамперед, 
кримських і ногайських татар, чиє панування в Степу безпосередньо передувало козацькій 
експансії.

Ще одним чинником географічного положення України, який досліджував В. Кубійович, 
є її межова (щодо європейського субконтинету) локалізація. На думку вченого, геопросторове 
положення на крайньому Південному Сході Європи для української нації впродовж усього 
часу її історичного розвитку відігравало двояку роль: з одного боку, як ми вже зауважували 
вище, степові ландшафти Півдня та Сходу України віддавна слугували зручним коридором 
для набігів різноманітних кочовиків; з іншого боку, як зазначав В. Кубійович, саме у східному 
й південному напрямах “за козацькою шаблею все глибше в степи врізувався український 
плуг” [11, с. 49], тобто поширювалася експансія українців у бік Дону й за Дін, а разом з іншими 
етносами вони освоювали терени Заволжя й Зауралля (за нашими поглядами, це відбувалося 
в часи пасіонарного піднесення козацького /у розумінні М. Чмихова [22]/ етносу).

Як властиву рису географічного положення України, В. Кубійович відзначав її давні 
безперешкодні водні транспортні зв’язки із суміжними європейськими країнами (зокрема, 
Польщею) та практичну відсутність таких шляхів сполучення з Московщиною (історичним 
ядром майбутньої Російської імперії) [11, с. 43]. Це зауваження, висловлене з географічних 
позицій, цілком підтверджує тезу українських істориків про неможливість існування за 
старокиївських часів єдиного “давньоруського” народу, що мав би посідати територію від 
Києва до Ладоги й від Галича до Суздаля та, отже, як ми наголошували раніше [8], спростовує 
витворену російськими шовіністичними інтелектуалами псевдотеорію так званої “триєдиної 
Русі”.

У повоєнну добу елементи геософії були властиві деяким українським історикам 
діаспори. Серед них варто відзначити І. Лисяка-Рудницького, одна зі статей якого 
має виразно геософічну назву -  “Україна між Сходом і Заходом” -  та відповідний зміст, 
пов’язаний із визначенням належного українській нації місця в геопросторі. Зазначений 
автор наголошував, що Україна органічно належить до Європи (ототожнюваної із Заходом) 
у контексті національної державно-політичної самоорганізації, водночас так само природно 
увібравши східні (зокрема, грецько-візантійські) культурні надбання [14, 1994, т. І, с. 1-9]. 
Геософічні погляди І. Лисяка-Рудницького узгоджуються з висловленою ще у 1918 р. думкою 
М. Грушевського про те, що „ історичні умови життя орієнтували Україну на захід, географічні 
орієнтували і орієнтують на полудне, на Чорне море...” [5, с. 16].

У наш час відродження геософічних досліджень в Україні, які не розвивалися за доби 
радянської влади як нібито „ антинаукові”, пов’язане, передусім, із працями проф. О. Шаблія. 
По-перше, цей учений актуалізує геософічні пошуки й напрацювання вчених минулих сторіч 
(зокрема, арабських і давньоруських авторів). По-друге, він популяризує геософічні розробки 
вчених і мислителів XX ст. Геософічний за суттю характер мають погляди самого О. Шаблія 
на низку проблем політичної географії, геополітики та геостратегії [23; 24].

Терміном “геософія” в новітній вітчизняній суспільній географії послуговується також
В. Дергачов [6]. Проте, на нашу думку, за своїм змістом дослідження цього автора більшою 
мірою належать сферам геополітики й соціології, ніж власне геософії, елементи якої таки 
наявні в його працях.

Таким чином, можна відзначити вагому наповненість геософічною думкою не лише 
географічних, а й історичних, філософських та інших праць українських авторів як 
віддаленого й недавнього минулого, так і сучасної доби. На нашу думку, неминуща актуальність 
геософічних досліджень України пов’язана із самою суттю розв’язуваних ними проблем, які 
виходять за межі вузькофахового інтересу та набувають загальнонаціонального, державно- 
політичного значення. Як наголошують професори О. Топчієв, В. Нудельман, Л. Руденко, 
“в умовах державної незалежності стрімко зростає інтерес до ... геософських досліджень” 
[21, с. 7]. Ми пояснюємо сучасне збільшення суспільного попиту на геософічні пошуки в
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Україні ще недостатньою визначеністю геопросторових теоретичних основ формування 
національної державності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Початки української геософічної 
думки сягають старокиївських часів. Державницька діяльність київських князів, а пізніше
-  гетьманів, потребувала глибокого осмислення геопростору, яким володіла держава. Таке 
осмислення міститься в найдавніших вітчизняних писемних пам’ятках -  “Літописі Аскольда” 
та “Повісті врем’яних літ”, згодом -  працях П. Могили й Ф. Прокоповича.

Найвизначніший внесок у розвиток геософічних ідей в Україні зробили С. Рудницький 
та В. Кубійович. Зокрема, з їхньою науковою спадщиною пов’язані узгоджене з етнічними 
межами окреслення й структурування українського національного геопростору, 
напрацювання геополітичних доктрин і концепцій, формування діалектичних поглядів 
на “великопростірність” території України та “малопростірність” думки, властиву деяким 
субетносам українців, шляхи розв’язання низки інших проблем геопросторового змісту.

Наступні дослідження характеризованої теми, на нашу думку, можуть бути пов’язані 
з прогнозуванням подальшої геопросторової долі України на основі запропонованої нами 
концепції “пульсуючого геопростору”, суть якої полягає в чергуванні пасіонарних піднесень і 
занепадів у різних фрагментах Ойкумени через близькі за тривалістю проміжки часу (тобто 
“інверсіях пасіонарності”) [10].
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УДК 911.3 Степан Іщук, Олександр Гладкий

П РО М И СЛО ВІ АГЛО М ЕРАЦ ІЇ УКРАЇНИ: 
Ф О РМ УВАН НЯ , РО ЗВИ ТО К  ТА  СУСП ІЛЬН О -ГЕО ГРАФ ІЧН І Д О СЛІД Ж ЕН Н Я

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

The theoretical and methodological fundamentals ofsocio-geographic research of industrial 
agglomerations are discussed in this work. The essence, the general laws of formation and 
principles of development of industrial agglomerations are considered here. The methodic 
approaches to research of industrial agglomerations are analyzed. The methodic of delimitation 
ofthe territory ofindustrial agglomerations is offered. The regional analysis ofeconomic efficiency 
of of industrial production of agglomerations in Ukraine is provided. The features of sector and 
territorial structure, along with the main directions of optimization of agglomeration effect on the 
territory are the object of research in this work.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин в Україні, трансфор
мації функціональної структури її господарства, активізації міжнародного співробітни
цтва та інтеграції до світових торговельних та економічних союзів перед нашою державою 
гостро стоять питання формування нових територіальних форм інноваційної, ринково- 
орієнтованої високотехнологічної модульної промислової діяльності, які б характеризу
валася високим рівнем прибутковості та економічної ефективності і випускали б конку
рентоспроможну продукцію. Такими формами, на думку ряду вчених, можуть виступати 
промислові агломерації, які характеризуються наведеними вище властивостями завдяки 
розвитку на їх території специфічного агломераційного ефекту. Саме тому, суспільно- 
географічні дослідження промислових агломерацій на прикладі України набувають наразі 
особливої актуальності.

Цілі і завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка та апробація (на 
прикладі України) теоретико-методологічних основ суспільно-географічного дослідження 
промислових агломерацій, а завданнями - виявлення онтологічних передумов формуван
ня та розвитку агломерацій, визначення їх сутності, закономірностей і принципів розви
тку, виділення етапів дослідження агломерацій, проведення їх класифікації, визначення та 
систематизація методів суспільно-географічних досліджень, а також аналіз умов, чинників, 
структурних змін, особливостей формування економічної ефективності розвитку промисло
вих агломерацій України та прогнозування їх подальшого зростання.
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Теоретико-методичні основи. Для комплексних наукових досліджень промислових 
агломерацій, винятково важливо розкрити їх сутність, визначити закономірності формуван
ня та принципи розвитку, наукові підходи до класифікації і типізації. Тому, в першу чергу 
ми зупинимось на аналізі онтологічних засад формування та розвитку міст і агломерацій. Зо
крема відзначимо, що місто в трактуванні різних філософських, соціологічних, географічних 
та економічних шкіл розглядається як висококонцентрований і всебічно інтегрований на
селений пункт, який динамічно розвивається, характеризується значним рівнем зміненності 
природного середовища, зосереджує велику кількість людей, переважна більшість яких не 
зайнята в сільському господарстві, і визначається пріоритетним формуванням і викорис
танням ринкових механізмів господарювання. Переважно, великі міста ґрунтуються на ін
дустріальних засадах розвитку господарства і розвиваються на основі ефекту від масштабу 
виробництва, природних і трудових ресурсів, глибокої спеціалізації промисловості, тісних 
виробничих, інфраструктурних зв’язків, формуючи цим самим промислові вузли [4; 6; 10].

Онтологічна ж сутність агломерації базується на її розумінні, як компактної щільно ур- 
банізованої і концентрованої території, в межах якої знаходиться кілька міст різного рангу і 
функціонального типу і відбувається перерозподіл господарських функцій між центральними 
і периферійними територіями, зміна механізмів формування економічної ефективності гос
подарювання [33]. Ядра агломерацій характеризуються одночасно високими показниками 
антропогенної зміни ландшафту, концентрації населення, розвитку динамічного ринкового 
середовища, піонерністю, прогресовизначальністю, модульністю, репрезентативністю і т. і. 
Вони формуються на постіндустріальних засадах господарювання. Найбільший пріоритет в 
них отримують галузі соціального комплексу, ринкової інфраструктури, науки, інформацій
ної та комунікаційної діяльності, формуючи цим додаткові конкурентні переваги розвитку 
господарства і створюючи кращі умови для життєдіяльності людей. Периферійні території 
агломерацій визначаються більшим індустріальним розвитком, ніж ядра, оскільки мають ви
гідні для цього економічні умови, обумовлені агломераційним ефектом [1; 7; 9; 17; 23; 26].

Етапи суспільно-географічних досліджень. Подібне розуміння сутності промисло
вих агломерацій сформувалося протягом цілого ряду етапів їх суспільно-географічних дослі
джень. Доцільно виділити 2 періоди розвитку останніх. У першому, індустріальному періоді, 
відбувалося визначення сутності агломерації і процесів агломерування (загально-описовий 
етап), детальне емпіричне вивчення розвитку промисловості міст і агломерацій (статистико- 
емпіричний етап), аналіз економічних категорій розвитку агломерацій, механізму та фак
торів формування прибутку агломерованих підприємств (економіко-теоретичний етап), до
слідження впливу урбогенеза та системи розселення на агломераційний ефект промислового 
виробництва (геоурбаністичний етап), осмислення вчення про територіально-виробничих 
комплекси, енерговиробничі цикли і системи виробничих, технологічних та інфраструктур
них зв’язків промислового виробництва (комплексоутворюючий етап), формування концепції 
районного та міського планування промислових агломерацій (районно-планувальний і місто
будівний етап), дослідження конкурентних переваг розвитку промислового виробництва в 
межах просторового об’єднання підприємств (етап кластерного аналізу). Тим не менш, лише 
на постіндустріальному періоді розвитку суспільно-географічних досліджень промислових 
агломерацій, були закладені основи їх розуміння, як осередків глибокої соціальної зміненості 
суспільства, всебічного розвитку галузей соціального комплексу, ринкової та комерційної 
діяльності, інновацій та інформаційних технологій, на основі яких розвиваються сучасні 
модульні високоприбуткові промислові виробництва [2; 5; 11; 14; 20].

Сутність промислової агломерації. На основі аналізу попереднього матеріалу мож
на визначити критерії виділення промислових агломерацій, як окремих форм територіаль
ної зосередженості виробництва: 1) наявність великого багатофункціонального міста (групи 
міст), які виконують функції ядра і формують навколо себе зону тяжіння; 2) наявність висо- 
коурбанізованої зони агломерування, яка має підвищену здатність до засвоєння та адаптації 
агломераційного ефекту; 3) формування високих абсолютних показників розвитку промис

241



М А Т Е Р І А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

лового виробництва; 4) переважний розвиток модульних наукомістких вузькоспеціалізова- 
них виробництв; 5) розвиток специфічного агломераційного ефекту території [30 34; 37].

Отже, промислова агломерація є формою територіальної зосередженості промислового 
виробництва, яка сформувалася на основі урбанізованої концентрованої системи розселен
ня і характеризується значною економічною ефективністю розвитку за рахунок викорис
тання специфічних соціально-економічних переваг. Вона наділена низкою територіально- 
розселенських, виробничо-економічних, соціально-економічних і природно-екологічних 
властивостей, які підкреслюють її інтегративність, модульність, концентрованість і глибоку 
просторову перетвореність. Промислові агломерації кількісно і якісно відрізняються від про
мислових вузлів за характером процесів урбанізації, розселення населення та індустріально
го розвитку, за генезисом і переважаючими факторами розвитку, за рівнем диверсифікації 
промислових функцій, особливостями територіального зосередження промислового вироб
ництва і механізмами формування його економічної ефективності.

На основі специфічних властивостей промислових агломерацій виникає агломераційний 
ефект території [1; 15; 16; 34; 36]. Він формується за рахунок підвищення рівня забезпече
ності агломерованих підприємств земельними і трудовими ресурсами на приядерних пери
ферійних територіях одночасно із утриманням високого рівня інженерного обслуговування 
та підтримується за допомогою наближеності підприємств до ліній комунікацій, а також за 
допомогою тісної взаємодії із соціальним комплексом ядра. В результаті скорочуються ви
трати часу і засобів виробництва на виробничий процес, поліпшується інфраструктурне об
слуговування, ефективніше використовуються інформаційні ресурси та інновації і т. п.

Закономірності та принципи. Аналіз вітчизняного та світового досвіду суспільно- 
географічного вивчення промислових агломерацій [1; 24; 25; 29; 31; 32; 35; 39; 40] дозволив 
виділити такі закономірності їх формування: 1) закономірність приядерної і примагістраль- 
ної територіальної концентрації виробництва; 2) закономірність посилення диверсифікації 
та спеціалізації виробництва; 3) закономірність зростання регіональної конкурентоспромож
ності промислових підприємств агломерації олігополістичного характеру; 4) закономірність 
зростання праценасиченості виробництва при наближенні до ядра агломерації та фондо- 
насиченості -  при наближенні до периферії; 5) закономірність низхідної економічної ефек
тивності виробництва від центру до периферії агломерації; 6) закономірність зростання по- 
лігалузевої економічної ефективності в приядерній зоні агломерування; 7) закономірність 
зростання модульності промислового виробництва при наближенні до ядра агломерації;
8) закономірність зростання галузевої різноманітності при наближенні до ядра агломерації;
9) закономірність зростання контактності і комунікативності при наближенні до ядра агло
мерації; 10) закономірність скорочення частки низькоінноваційних підприємств добувної 
промисловості і зростання сучасних наукоємних виробництв; 11) закономірність формуван
ня територіальної комплексності і пропорційності.

Основними принципами розвитку промислових агломерацій при цьому виступають: 
принцип раціонального використання переваг агломераційного ефекту території та переваг 
спеціалізації і концентрації промислового виробництва; принцип пріоритетності розвитку 
науково-спрямованих модульних виробництв; принцип державної підтримки та економіч
ного стимулювання розвитку пріоритетних галузей промислової спеціалізації агломерації; 
принцип активізації ринкових механізмів розвитку промислового виробництва; принцип 
єдності управління центральними і периферійними територіями агломерації; принцип по
ліпшення соціальних умов життя людей, раціонального природокористування та охорони 
природи.

Класифікація промислових агломерацій. Теоретичний аналіз формування промис
лових агломерацій був би неповним без осмислення наукових підходів до їх класифікації 
та типізації [25; 33; 34]. Вихідною точкою для такої типізації, на нашу думку, має бути тип 
суспільної формації, в якій вони розвиваються. В рамках індустріального типу, на основі 
досліджень ряду вітчизняних і зарубіжних вчених та власних розробок, доцільно виділи
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ти три підтипи: агломерації країн перехідної економіки, нової індустріалізації та інших 
індустріально-аграрних країн, які в свою чергу діляться за ступенем зрілості на історич
но сформовані агломерації та ті, що формуються. До історично-сформованих агломерацій 
країн перехідної економіки, згідно з нашими дослідженнями, слід віднести Київську та 
Харківську моноцентричні, Донецько-Макіївську, Дніпропетровсько-Дніпродзержинську 
поліцентричні агломерації, а до тих, що формуються - Львівську та Одеську промислові 
агломерації України.

Наступною сходинкою типізації є переважаючі фактори розвитку, а останньою -  осно
вні галузі спеціалізації. Основними факторами розвитку агломерацій індустріального типу є 
спеціалізація на галузях добувної промисловості та низькоінноваційної обробної промисло
вості, низький рівень впровадження ринкових механізмів господарювання. Серед постінду- 
стріальних агломерацій, за окресленою вище схемою, виділяють Західноєвропейський, Пів
нічноамериканський і Азіатсько-Тихоокеанський підтипи. Факторами їх розвитку є кваліфі
ковані трудові ресурси, олігополістичний капітал, інформаційні та комунікаційні технології, 
інновації та т. п. Класифікаційні територіально-структурні ознаки агломерацій включають 
аналіз типу ядра (моноядерні, поліядерні), характер розвитку агломерованої зони (моновек- 
торний, полівекторний, радіально-кільцевий, радіально-напівкільцевий, береговий, розосе
реджений), а також особливості процесів урбанізації, які проявляються у формуванні міст 
різної людності.

Методика вивчення. Аналіз основних методичних підходів для вивчення промисло
вих агломерацій дозволив виділити три провідні концепції їх суспільно-географічних дослі
джень. Так, в рамках концепції локальних територіально-виробничих комплексів розкрива
лася комплексоформуюча роль агломерацій на основі стійких територіальних виробничих 
та інфраструктурних зв’язків, кооперування і комбінування виробництва в межах єдиних 
енерговиробничих циклів. Ефективність промислових агломерацій, в цій концепції, виникає 
на основі економії за рахунок масштабів виробництва, комплексного використання сирови
ни і відходів, загальної інфраструктури та комунікацій, широкої спеціалізації підприємств, 
єдності системи управління [12; 15; 17].

В рамках концепції промислових кластерів розкриваються механізми формування додат
кового економічного ефекту від об’єднання на обмеженому просторі підприємств однієї галу
зі на основі спільності їх економіко-географічного положення, єдності науково-інноваційної 
бази, наявності високодиверсифікованого попиту на продукцію, загострення просторової 
конкуренції, розвитку споріднених підприємств і об’єктів ринкової інфраструктури, які іс
тотно підвищують конкурентні переваги промислового виробництва кластеру. При цьому, 
в такому кластері концентруються родинні високотехнологічні модульні промислові підпри
ємства, які, конкуруючи між собою, забезпечують високі стандарти виробництва та еконо
мічної ефективності господарювання [22, 33].

В рамках концепції регіональної конкурентоспроможності визначаються особливості 
формування ефективності промислового виробництва в умовах обмеженості ресурсів розви
тку, концентрації та диференціації промислових підприємств, трудових ресурсів та перети
ну економічних інтересів господарюючих суб’єктів. У агломерованому середовищі ефектив
но розвиваються високоприбуткові, модульні, інноваційні, диференційовані види промисло
вої діяльності, які характеризуються найбільшими конкурентними перевагами [27; 35; 36]. 
Саме ця концепція є домінуючою серед учених України в умовах розвитку глобалізації, зміни 
суспільного ладу, активізації ринкових відносин.

В рамках системно-структурного аналізу, промислові агломерації методично доцільно 
розглядати як єдність і протилежність центральних і периферійних компонентів, які прояв
ляються в компонентному, територіальному й управлінському планах [8]. Центральні терито
рії агломерацій концентрують значну кількість людей і ресурсів, виступають генераторами 
інновацій, ринкової та підприємницької активності, формують соціально-розвинене висо- 
кокомунікативне середовище. Вони зосереджують такі функції: ринково-підприємницькі,
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кредитно-фінансові та банківські, академічні науково-інноваційні, культурно-освітні, ін
телектуальні, міжнародні, репрезентативні, інформаційні, комунікаційні, модульні висо- 
котехнологічні, соціально-орієнтовані, виробничі, інфраструктурні, комунально-побутові та 
сельбищні . Периферійні території агломерації характеризуються значним індустріальним 
і сельбищно-інфраструктурним розвитком і направлені в цих рамках на ефективне вико
ристання агломераційного впливу ядра. Вони виконують переважно інноваційні модульні і 
низькотехнологічні виробничі функції, енерговиробничі та інфраструктурні, транспортно- 
комунікаційні, прикладні науково-інноваційні, аграрні, спеціалізовані спортивні, рекреа
ційні, освітні та культурні, сельбищні та природоохоронні функції. Отже, центр (ядро, ядра) 
агломерації виступає основним генератором інновацій, соціальних трансформацій, інфор
маційних, комунікативних, кредитно-фінансових ресурсів, ринкових та підприємницьких 
сил, передового прогресивного досвіду управління і т. п. Отримуючи розширений доступ 
до цих видів матеріальних і духовних благ, промислові підприємства периферійної зони за
безпечують високу ефективність свого функціонування при мінімізацію витрат на землю, 
працю, інфраструктуру.

У територіальному відношенні, в межах промислових агломерацій також простежують
ся центральні та периферійні елементи. На основі їх об’єднання в конкретних природних 
і соціально-економічних умовах сформувалися різні типи функціонально-територіальної 
структури промислових агломерацій: моноцентричні (радіально-кільцева, радіально-
напівкільцева, берегова, моно- і полівекторна) і поліцентричні (поліядерна кільцева, полія- 
дерна напівкільцева, поліядерна берегова і поліядерна розосереджена). Прикладами перших 
є Паризька, Детройтська, Токійська, Каїрська, Бомбейська агломерації (в Україні -  Київ
ська, Харківська, Одеська, Львівська), других -  Мінайс-Жерайська, Рандштадт, Амстердам- 
Хаарлемська, Норфолк-Хемптон-Ньюпортська та ін. (в Україні -  Донецько-Макіївська і 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинська).

В управлінському відношенні, промислові агломерації утримують в собі центральні та 
периферійні органи влади. На основі об’єднання їх функцій, перші повинні створити опти
мальні умови для функціонування тих видів людської діяльності, які забезпечують розвиток 
повноцінного агломераційного ефекту території, а другі орієнтовані на адаптацію, засвоєн
ня та ефективне використання агломераційного впливу ядра. Роль регіонального управління 
розвитком промислових агломерацій повинна, таким чином, зводитися до пошуку шляхів 
оптимального взаємодії центру і периферії, виходячи з їх профільних функцій і територіаль
ної структури.

Делімітація промислових агломерацій. Існує кілька фундаментальних концеп
цій визначення меж промислових агломерацій: районно-планувальна, або містобудівна, 
територіально-виробнича, соціально-інфраструктурна, синергетична, або інтегративна, 
функціонально-комунікаційна і концепція промислових кластерів [3; 6; 17; 38]. Проте, жод
на з них не відтворює повністю сутність процесів промислового агломерування і специфіку 
агломераційного ефекту території. Запропонована нами концепція економічної (агломера
ційної) ефективності виробництва базується на аналізі показників ефективності функціо
нування промислових підприємств, яка сформувалася на основі агломераційного ефекту 
території [6]. Саме вона є на поточний момент основою запатентованої нами концепції де
лімітації промислових агломерацій в Україні [21]. Вона суттєво відрізняється від попередніх 
розробок радянського періоду тим, що ґрунтується на ринкових механізмах господарюван
ня, формуванні регіональної конкуренції, пріоритетності розвитку підприємницької актив
ності в агломерації та отримання додаткового прибутку. Багато в чому, дана концепція узго
джується також із науковими дослідженнями ряду зарубіжних вчених [33; 34; 35; 37; 40], 
однак відрізняється від них методикою оцінки регіональної економічної ефективності та 
делімітації агломерацій [6; 38], а також концептуальними поглядами на процес формування 
ефективності виробництва агломерації [6; 16; 22] і на сутність агломераційного ефекту те
риторії [1; 6; 34].

244



ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ У КР А ЇН И

Для аналізу показників ефективності функціонування промислових підприємств, в меж
ах окремих територій і поселень великих адміністративних одиниць (областей, країв, авто
номних республік та ін.) держави збираються абсолютні показники розвитку промислового 
виробництва, на основі яких визначаються індекси економічної ефективності (продуктив
ність праці, фондоозброєність, фондовіддача, рентабельність та ін.). Для усунення впливу 
тих показників ефективності, які мають неагломераційний характер, ці індекси модулю
ють на основі матриці найкоротших відстаней між населеними пунктами локалізації. Між 
промодульованими даними відбувається встановлення нелінійних залежностей розвитку за 
допомогою нейромереж Кохонена [18; 19] (за допомогою комп’ютерної програми Deductor 
Studio BaseGroup Labs) і виділення кластерів різного рівня агломеративності, які наносяться 
на карту.

Методи дослідження. Сукупність методів суспільно-географічних досліджень промис
лових агломерацій можна поділити на методи одиничних і синтетичних досліджень, а також 
на методи прогнозування.

Перша група орієнтована на часткові дослідження особливостей формування та розви
тку окремих елементів компонентної і територіальної структури промислових агломерацій 
[13; 18; 19]. Серед них потрібно акцентувати увагу на методі визначення індексу комуніка- 
тивності території, який розроблений власне автором [6].

Друга група методів спрямована на дослідження промислових агломерацій в якості пев
ної єдності взаємопов’язаних елементів. Серед них велике значення має метод нейросетей 
Кохонена [19], заснований на встановленні нелінійних залежностей регіонального розвитку
з подальшою кластеризацією отриманих результатів. Серед методів прогнозування розвитку 
промислових агломерацій найбільш результативним, як показують проведені нами дослі
дження [19], є метод експертних (рейтингових) оцінок, який полягає в опитуванні провідних 
фахівців та виявленні рівня узгодженості ідей.

Делімітація промислових агломерацій України. На основі попередньо розробленої 
методики [6], була проведена делімітація промислових агломерацій України. Так, в меж
ах Київської агломерації виділяється група високоагломерованих (Києво-Святошинський, 
Вишгородський, Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Фастівський 
та Кагарлицький) і середньоагломерованих (Бородянський і Макарівський) районів (рис. 1). Її 
агломерованими містами виступають: Ірпінь, Вишневе, Боярка, Буча (високоагломеровані), 
а також Вишгород, Бровари, Бориспіль, Васильків, Українка, Обухів, Фастів, Кагарлик. До 
складу Харківської агломерації також входять високоагломеровані (Харківський, Дергачів- 
ський, Чугуївський, Нововодолазький, Зміївський, Печенізькій) і середньоагломеровані (Зо- 
лочівський, Валківський, Кегичівський, Первомайський, Балаклійський, Шевченківський) 
райони. Високоагломерованими містами є Дергачі, Люботин, Чугуїв, Зміїв, Мерефа, Пів
денне, а середньоагломерованими -  Балаклія, Валки, Первомайський. В межах Львівської 
агломерації виділяється група високоагломерованих (Пустомитівський, Миколаївський, Го- 
родоцький райони) та середньоагломерованих (Кам’янка-Бузький, Буський, Золочівський, 
Перемишлянський, Жидачівскій, Яворівський райони) територій. До групи високоагломеро
ваних міст належать Городок, Пустомити, Комарно, Миколаїв, а до середньоагломерованих -  
Винники, Дубляни, Жовква, Кам’янка-Бузька, Бібрка, Яворів, Новояворівське (див. рис. 1).

До складу високоагломерованих територій Одеської агломерації входять Овідіопольський, 
Біляївський та Комінтернівський райони, до складу середньоагломерованих -  Білгород- 
Дністровський район, агломерованими містами є Южний, Іллічівськ, Теплодар, Біляївка, а 
також Білгород-Дністровський. В Донецько-Макіївській агломерації до агломерованих від
несені території Донецької і Макіївської міських рад, Ясиноватський і Мар’їнський райо
ни. До складу агломерації входять: Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Красногорівка, Маренка, 
Докучаєвськ, Харцизьк, а також Моспине, Авдіївка, Іловайськ, Зугрес, Амвросіївка. В 
Дніпропетровсько-Дніпродзержинскій промисловій агломерації до складу високоагломеро- 
ваних територій потрапили Дніпропетровський, Новомосковський, Петриківський райони,
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а до складу середньоагломерованих -  Криничанський, Солонянський та Синельниківський. 
Агломерованими містами виступають Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Підгородне, Но
вомосковськ, Синельникове, Верхньодніпровськ.

Функціональна структура промислових агломерацій України. У галузевій і тери
торіальній структурі промислового виробництва агломерацій України простежуються чіткі 
тенденції до зростання інноваційності, модульності та галузевої різноманітності галузей про
мисловості, підвищення кількості високотехнологічних комерційно-спрямованих спеціалізо
ваних видів діяльності, посилення ролі центральності місця розташування і територіальної 
концентрації виробництва у формуванні економічної ефективності [20; 28

Розроблено автором на основі матеріалів КВЕД.
Рис. 1. Делімітація території Київської (а) та Львівської (б) промислових агломерацій

Промислові агломерації України в сучасних умовах спеціалізуються в основному на 
виробництві товарів харчової промисловості, лісопромислового комплексу, виробництві 
та розподіленні електроенергії, газу та води. Крім того, спеціалізація на виробництві про
дукції машинобудування властива для Київської, Харківської, Одеської агломерацій, лег
кої промисловості -  для Львівської, інноваційної хімії та нафтохімії -  для Одеської, мета
лургії та видобутку мінеральної сировини і паливних ресурсів -  для Донецько-Макіївської 
і Дніпропетровсько-Дніпродзержинської. Індекс галузевої різноманітності промисловості 
в агломераціях України зростає при наближенні до ядра агломерування, що свідчить про 
гнучкість і полікомпонентність їх галузевої структури. Показники економічної ефективності 
промислового виробництва мають тенденцію до поступового зниження із віддаленням від 
приядерних територій агломерації, де вони найвищі (рис. 2). Самі ядра агломерацій також 
мають знижені показники ефективності промислового виробництва [6].
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Насиченість ресурсами праці промислових підприємств агломерацій зростає із набли
женням до ядра, а насиченість засобами виробництва збільшується на віддалений від ядра 
периферійних територіях (рис. 3). Виняток становлять лише серединні агломеровані посе
лення, які мають знижені показники трудо- і фондонасиченості через надмірну централіза
цію виробництва в радянські часи, а також через відтік мобільних ресурсів виробництва до 
приядерних територій [9; 31; 32].

Останнє свідчить про формування в межах промислових агломерацій України специфіч
ного механізму використання ресурсів праці, який характеризується наявністю структурних 
диспропорцій, пов'язаних з недостатнім використанням промисловими підприємствами пе
реваг агломераційного ефекту території, модульності та інноваційності профільних вироб
ничих функцій, особливостей конкурентного середовища. Що ж  стосується розподілу по
казників фондонасиченості агломерованих поселень України, то виявленні закономірності 
їх росту на віддалених територіях агломерації в цілому виконуються, і лише при наближенні 
агломерованих поселень до ядра (ядер) агломерування змінюються через наведені вище при
чини.

Трансформація економічної ефективності промислових агломерацій України. У
процесі трансформації господарства України в межах промислових агломерацій відбува
ється істотне зростання індексів промислового виробництва на приядерних агломерованих 
територіях і зменшення їх із віддаленням від центру. Це свідчить про неконтрольований роз
виток процесів приядерної концентрації промислового виробництва, на основі яких підпри
ємець отримує додатковий прибуток від використання переваг агломерованого розміщення 
[6; 12].

Галузеві трансформації промислових агломерацій України полягають у  збільшенні аб
солютних і відносних показників розвитку комерційно спрямованих галузей спеціалізації 
промислових агломерацій (харчової промисловості, лісопромислового комплексу, добуван
ня і виробництва мінеральної продукції та будівельних матеріалів, металургійного виробни
цтва та виробництва готових металевих виробів, виробництва товарів легкої промисловості 
і т. п.), підвищенні рівня галузевого різноманітності, зростанні темпів розвитку ринково- 
орієнтованих видів промислової діяльності. Так, в моноцентричних агломераціях істотно 
зростають абсолютні та відносні показники виробництва продуктів харчування, металів і 
виробів з них, неенергетичної мінеральної продукції, будівельних матеріалів. Поліцентричні 
промислові агломерації України визначаються зростанням чисельності зайнятих і обсягів 
реалізованої продукції у  виробництві металів та готових металевих виробів, добуванні енер
горесурсів і виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, продуктів харчування, 
продукції хімії та нафтохімії і т. п. [12].

Високі показники економічної ефективності функціонування промислових підприємств 
у  межах моноцентричних агломерацій України склалися в галузях харчової промисловості, 
лісопереробного комплексу, видобутку та обробки неенергетичної мінеральної сировини, ви
робництва і розподілу електроенергії, газу та води, а на Донбасі і в Придніпров’ї -  в металур
гії і гірничій справі, харчовій промисловості, видобутку і обробці мінеральної сировини і т. п. 
Інноваційні галузі промисловості також визначаються підвищеними показниками ефектив
ності виробництва порівняно з іншими територіями, проте їх розвиток все ще досить осла
блений, має осередковий характер і тяжіє до найближчих приядерних територій [20].

Прогноз розвитку промислових агломерацій України. Для виявлення основних на
прямів удосконалення функціональної структури промислових агломерацій України та ви
значення шляхів її трансформації під впливом ринкових механізмів функціонування було 
проведено прогнозне експертне (рейтингове) оцінювання перспективних напрямків розви
тку промислового виробництва промислових агломерацій України до 2020 р. [19], отрима
не нами в результаті анкетного опитування ряду провідних вчених, науковців, викладачів, 
фахівців з питань розвитку промислового виробництва в межах великих міст і агломерацій. 
Респондентам було запропоновано оцінити за десятибальною шкалою (10 б. -  максимум, 1 б.
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-  мінімум) сучасний і перспективний рівень розвитку (до 2020 р.) окремих галузей виробни
цтва промислових агломерацій України (рис. 4).

Так, у  Київській агломерації, за нашими дослідженнями і результатами опитування екс
пертів, найбільший прогнозний рейтинг розвитку отримали галузі інноваційного машинобу
дування (електроніка, електротехніка, приладобудування, літакобудування), новітніх техно
логій (електрозварювання та ін.) і харчової промисловості, а також галузі інноваційної хімії 
та легкої промисловості, виробництва будівельних матеріалів.
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Рис. 2. Залежність рівня рентабельності (а) та продуктивності праці (б) 
промислового виробництв від відстані до ядра агломерації
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Харківська агломерація в майбутньому буде спеціалізуватися на виробництві високоін- 
новаційного машинобудування, хімії, товарів легкої та харчової промисловості, будівельної 
сировини і матеріалів. Вона володіє високою привабливістю для потенційних вітчизняних та 
іноземних інвесторів, а також для залучення капіталу міжнародних компаній і ТНК в галузі 
точного приладобудування, верстатобудування, виробництва транспортних засобів, трак
торів і обладнання для сільськогосподарського виробництва, літакобудування, військово- 
промислового комплексу і т. п.

Рис. 3. Залежність праценасиченості (а) і фондонасиченості (б) про
мислового виробництв від відстані до ядра агломерації

249



М А Т Е Р І А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

д) е)

1) виробництво палива та енергії; 2) чорна та кольорова металургія; 3) низькоінноваційне машинобудування; 
4) високоінноваційне машинобудування; 5) низькоінноваційна хімія; 6) високоінноваційна хімія; 7) лісопереробне 
виробництво; 8) виробництво будівельних матеріалів; 9) легка промисловість; 10) харчова промисловість.

г] -  Значення медіани;

□  -  Квартили 25 % -75 %

-  Інтерквартільние розмахи Міп-Мах

Рис. 4. Експертна (рейтингова) оцінка розвитку Київської (а), Харківській (б), Львівській (в), 
Одеській (г), Донецько-Макіївської (д) і Дніпропетровсько-Дніпродзержинської (е) промислових

агломерацій до 2020 р.

В межах Львівської агломерації ефективно будуть розвиватися галузі легкої промисло
вості, інноваційного машинобудування (електроніка, електротехніка, верстатобудування, 
приладобудування), хімії та нафтохімії. Потребують стимулювання підприємства лісопере- 
робного комплексу, харчової промисловості, виробництва будівельної сировини і матеріалів. 
Високі показники економічної ефективності виробництва в агломерації мають підприєм
ства легкої промисловості, а також хімії та нафтохімії.

Одеська агломерація отримала найвищий прогнозний рейтинг розвитку виробництва 
продуктів харчування (на базі морепромислового комплексу, виноградарства та винороб
ства), товарів легкої промисловості, хімічного і нафтохімічного виробництва, інноваційного 
машинобудування та суднобудування. Особливо значна увага має бути приділена форму
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ванню інноваційних високоприбуткових виробництв хімічного комплексу на базі сировини 
Одеського нафтового терміналу і ряду нафтохімічних виробництв у  м. Южне і в Комінтер
нівському районі.

Донецько-Макіївська агломерація збереже в найближчому майбутньому спеціалізацію в 
галузі чорної і кольорової металургії та виробництва палива та енергії, вимагають додатково
го стимулювання розвитку металоємне машинобудування, приладо- та верстатобудування, 
виробництво будівельної сировини, легка і харчова промисловість. Разом з тим, Донецько- 
Макіївська агломерація потребує зниженні частки великих, екологічно шкідливих енергоєм
них виробництв. В межах Дніпропетровсько-Дніпродзержинський агломерації ефективно 
будуть розвиватися підприємства чорної металургії, інноваційного машинобудування, гір
ничої хімії. Потребують додаткового стимулювання підприємства харчової промисловості, 
виробництва будівельної сировини і матеріалів і т.п. У віддаленій перспективі металургійна 
спеціалізація агломерації повинна поступово заміщатися виробництвом інноваційних тех
нологій в галузі металургії (переважно, інноваційної кольорової), інноваційного машинобуду
вання та приладобудування, хімії та коксохімії.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасні промислові агломерації є 
ключовими формами розселення і територіальної організації господарства. Вони формують 
на своїй території цілий ряд соціально-економічних переваг (на основі агломераційного ефек
ту), що стимулюють окремі промислові підприємства до отримання додаткової економічної 
ефективності функціонування. Їх подальше дослідження буде істотно сприяти розвитку гос
подарського комплексу країни, посиленню конкурентоспроможності її продукції, активізації 
інноваційної діяльності, розвитку ринкових відносин, підприємництва і конкуренції.
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СТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  
ТА ЇХ РОЛЬ У  ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Д У  “Інститут регіональних досліджень НАН України”, м. Львів 
swetshul@i.ua

Structural processes in the economy o f regions are playing an important role because they 
are forming regional economic potential, identify specialization ofthe economy and directly affect 
the quality o f  life through the employment processes. Development o f  advanced and innovative 
types o f economic activities as well as the structural equation o f  regional economies contribute 
to effective and efficient usage o f  all resources o f  the territory and solution o f social and 
economic problems o f  their development. Generally, the effectiveness o f structural changes and 
minimization o f structural economic imbalances forms the economic basis, the background for 
economic growth. Such considerations explain the relevance o f  research o f  structural processes 
peculiarities in the Ukrainian regions and the reasonability o f  their study in the context o f  
economic growth achievement.

The problem o f structural changes in the economy o f Ukraine and its regions should be 
considered in the context o f  the assessment o f existing structural proportions, particularly in 
sectoral, branch, organizational and institutional, technological and innovation, territorial, 
import-export structures o f regional economies.

Indicators ofthe structural changes intensity in the economy ofregions indicate their inertial 
character. It is impossible to achieve the necessary economic growth rate and accelerate the 
processes o f  an innovative model o f economic development o f Ukraine and its regions formation 
under such conditions. Structural priorities o f this model are the following: increasing the share 
o f  quaternary sector industries (information sector); focus on the dominance o f the fifth and 
sixth technological sectors; achievement o f  rational proportions between the state and market 
sectors; ensuring the priority o f  accumulation over consumption in the reproduction structure o f  
the economy; overcoming o f  the territorial social and economic asymmetry.

The changes in the territorial structure o f industry and other economic activities have 
been occurred during the past two years according to the political and military conflict. Such 
transformations show the changes in the proportion o f certain economic activities in the overall 
structure o f the national economy as well as the changes in ranking position o f regions according 
the rate o f their growth. The availability o f  the information sector in the structure o f the regional 
economy is evidence o f  positive changes, although their share in the economy structure may be 
currently negligible. Regions where the growth o f investment activity in the industrial sphere is 
caused by the creation o f new enterprises with foreign capital and operating o f  enterprises o f  
IT sphere are certainly claiming the status o f leaders in structural modernization o f  the national 
economy.

Ключеві слова: структурні пропорції економіки, регіон, якість економічного 
зростання, структурні пріоритети.

Key words: structural proportions o f the economy, the region, the quality o f  economic 
growth, structural priorities.
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Важливою системною проблемою економіки України, яка не дозволяє підвищити ефек
тивність економічних реформ та  забезпечити якісне економічне зростання є інерційність 
структурних процесів. Впродовж багатьох років структурні перетворення в економіці кра
їни відбувалися за умов відсутності єдиної стратегії її структурної перебудови. Відповід
но структура економіки регіонів України і надалі залишається неефективною. Основу її 
складають ресурсо-, енерго- та  матеріаломісткі виробництва, що призводить до переви
трачання природних та  людських ресурсів. Така структура не задовольняє потреб регіонів 
в інвестиційних ресурсах, споживчих товарах і послугах і, що особливо важливо у  робо
чих місцях. Це знижує потенційні можливості подальшого економічного зростання регіонів 
збільшує загрозу виникнення кризових явищ та унеможливлює ефективну взаємодію за 
вертикаллю влади.

Відсутність системних структурних реформ в Україні та наявність тенденції до поси
лення структурних дисбалансів в економіці українських регіонів доводить неспроможність 
структурної та державної регіональної політики розв’язати проблеми формування ефектив
ної структури економіки в регіонах, мінімізувати територіально-структурні диспропорції на 
національному, регіональному та локальному рівнях.

Повільні структурні зміни в економіці країни доповнюється комплексом невирішених 
питань в сфері регіонального розвитку. На сьогоднішній день проблеми регіонального роз
витку, такі як: надмірна диспропорційність та структурна розбалансованість, перерозпо
діл ресурсів та капіталу на користь одних і тих самих територій, дисбаланс просторово- 
економічних процесів і надалі залишаються неврегульованими.

Світовий досвід доводить, що динамічне економічне зростання повинно супроводжу
ватись нагромадженням капіталу і такими структурними змінами в економіці, які відпо
відають світовим трендам. Відсутність значних інноваційних і технологічних перетворень в 
Україні призводить до того, що в економічній системі спостерігається лише збільшення кіль
кісних показників економічної динаміки, що викликане залученням додаткових ресурсів 
або змінами у  зовнішньому середовищі, проте про формування якісного підґрунтя реформ 
не йдеться. Тенденції зростання, як правило, є нестійкими й істотно не впливають на під
вищення ефективності функціонування економіки і, відповідно, підвищення якості життя 
населення.

Економічне зростання, що підтверджувалось до 2014 року зростанням ВВП України не 
є свідченням реальних позитивних зрушень в економіці країни та нарощення якості її еко
номічного потенціалу. За умов зростання темпів економічного росту його якість, що вимі
рюється індексом якості економічного зростання економіки України, який розрахований як 
співвідношення різниці індексу росту ВВП та індексу дефлятора ВВП до темпів росту ВВП, 
не дозволяє говорити про висхідний поступ української економіки. Починаючи з 2000 року 
тенденція динаміки показника якості економічного зростання при зростанні темпів росту 
ВВП є низхідною. Про зменшення потенціалу зростання економіки свідчать від’ємні значення 
індексу якості економічного зростання, що спостерігались протягом 2005-2013 рр. (рис. 1). 
Закономірним є зменшення цього показника в період світової фінансово-економічної кризи 
та політико-економічного конфлікту в Криму та на сході України.

Така динаміка індексу якості економічного зростання пояснюється насамперед відсут
ністю масштабних економічних реформ, які сприяли б залученню інвестиційних ресурсів та 
нарощенню виробничого потенціалу. Втрачені позиції виробничої сфери, на жаль, не ком
пенсуються і не можуть дуже швидко компенсуватись наявним потенціалом у  інших сфе
рах економічної діяльності. Крім того, модернізація наявної виробничої бази за тих темпів, 
якими вона сьогодні відбувається не може забезпечити підґрунтя якісному економічному 
зростанню.

Не викликає дискусії думка, що якість економічного зростання залежить від інтенсив
ності та  спрямованості структурних зрушень. Структурні процеси в економіці українських 
регіонів пов’язують з процесами модернізації і диверсифікації вітчизняної економіки, із
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формуванням такої структури економіки, яка сприятиме зниженню її сировинної залеж
ності, розвитку галузей з високою доданою вартістю і розвитком високо-технологічного ви
робництва.

Відзначимо, що сучасна структура економіки регіонів України є результатом еволюцій
ного розвитку секторно-галузевої структури1 економіки регіонів України, яка сформувалася 
протягом різних періодів її господарської історії. Економіка залишається слабо диверсифі- 
кованою і, відтак, вразливою до коливань кон’юнктури світових ринків, і характеризується 
низьким рівнем інновацій та ефективності використання ресурсів, а також високою вола- 
тильністю траєкторії макроекономічної динаміки. Відтак не вдається сформувати ефектив
ний внутрішній механізм розвитку, який би сформував стійкий адаптаційний потенціал 
національної економіки, забезпечив її спроможність до автономної трансформації в умовах 
значної глобальної невизначеності. З другої половини 2000-х експортно-сировинна модель 
економіки почала еволюціонувати в бік моделі, що базується на підвищенні ролі внутріш
нього попиту, активізації інвестиційної діяльності, орієнтації виробників на виготовлення 
товарів кінцевого споживання [1, с. 217-233].

Зростання української економіки визначалося насамперед можливостями адаптації до 
зміни зовнішніх та внутрішніх інституційних та економічних умов, а не формуванням вну
трішніх засад стійкого розвитку.

Позитивною і наближеною до світових стандартів ознакою структури економіки України 
є домінування третинного сектору економіки, частка якого щорічно зростає. Так, у  2014 р. 
темпи зростання сфери нефінансових послуг порівняно з 2010 роком становили 100,2 %. 
Міжрегіональні порівняння свідчать, що найвищі показники питомої ваги сфери послуг спо
стерігаються у  м. Києві (69 %), Волинській (69,3 %), Одеській (65,9 %), Закарпатській (63,7 %) 
та Київській (61,8 %) та областях. Найвищі обсяги інвестування спостерігаються саме у  тре
тинний сектор економіки, частка якого у загальному обсязі капітальних інвестицій складала 
56 %.

За темпами зростання сфери послуг лідирують Тернопільська, Кіровоградська та Київ
ська області, що свідчить про суттєве нарощення потенціалу сфери послуг саме в цих регіо
нах. Такий результат досягнуто здебільшого через активізацію торгівлі, частка якої в струк
турі ВДВ суттєво зросла у 16 регіонах країни. Інтенсивно зростала впродовж останніх років 
маса структурних зрушень торгівлі у  Сумській (на 10,2 %.) та Київській областях (на 9,3 %.), 
найменшим цій показник був у  Вінницькій та Чернігівській областях (0,8 %).

Індустріальні галузі, що формують вторинний сектор економіки регіонів до 2014 року 
були традиційно сконцентровані у  Дніпропетровській (18,11 %  від загальноукраїнських об
сягів реалізованої промислової продукції), Донецькій 13 %, Запорізькій (7,04 %), Полтавській 
(6,24 %), Харківській (6,02 %) областях та м. Києва (16,89 %). Сучасні зміни в структурних 
пропорціях економіки України зумовлені втратою індустріального потенціалу Донецькою та 
Луганською областями та

Найбільший внесок у розвиток первинного сектору економіки України, що включає 
аграрні галузі у  2014 році був характерний для Київської (41 %), Полтавської (37 %), Дні
пропетровської (35 %), Вінницької (31 %) областей. А  найвищі темпи нарощення аграрно
го потенціалу упродовж 2010-2014 років продемонстрували Івано-Франківська (більш, ніж 
у  4 рази зросли обсяги виробництва сільськогосподарської продукції), Хмельницька(понад 
3 рази) і Львівська (у 2,8 рази) області.

До негативних тенденцій у сфері структурних зрушень економіки України слід віднести 
незначне збільшення в структурі ВДВ питомої ваги інноваційноорієнтованих видів еконо
мічної діяльності. Так, збільшення питомої ваги освіти у  структурі економіки країни упро-

1 Відповідно до моделі Фішера-Кларка за принципом панування певної діяльності ви
діляють сектори: первинний (охоплює аграрні галузі та суміжні з ними -  секції А, В, С від
повідно до Класифікації видів економічної діяльності), вторинний (охоплює індустріальні га
лузі О, Е, Р) і третинний (сфера послуг або сервісні галузі -  0 ...0 ).
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Рис. 1. Динаміка індексу якості економічного зростання економіки України

довж 2006-2014 років було незначним і сягало лише 0,6%. Поряд із цим, її структурна частка 
зменшилась у  4 регіонах: Івано-Франківській, Київській та Тернопільській областях.

Оцінка інтенсивності структурних зрушень за показником їх швидкості підтверджує 
те, що структурні зрушення в економіці України відбуваються доволі повільно. Найбільша 
інтенсивність структурних зрушень за показником швидкості спостерігалась у Сумській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Інтенсивність структурних 
зрушень в економіці цих регіонів зростала за рахунок таких видів економічної діяльності як: 
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, торгівля, 
охорона здоров’я та сільське господарство.

Загалом, диференціація між найвищим і найнижчим показником швидкості структур
них змін в регіонах України становить 18,7 рази [2, с. 17].

Таким чином, показники інтенсивності структурних зрушень в економіці регіонів за
свідчують їх інерційний характер. На формування структури економіки регіонів сьогодні 
впливають новітні для розвитку економіки України процеси. Йдеться про розвиток транс
національних корпорацій, дилерських фірм, мережевих бізнес-структур у  виробничій, тор- 
гівельний та інших сферах економічної діяльності, появу інших нових просторових форм 
організації економічної діяльності (кластерів, технополісів, індустріальних парків та ін.), по
ширення інноваційних видів послуг тощо. Всі ці процеси змінюють традиційну структуру 
економіки регіонів, однак не вирішують всіх проблем їх структурної модернізації.

Важливого значення набуває питання підвищення ефективності впливу держави та ре
гіональних органів влади на структурно-економічні та структурно-територіальні процеси. 
Ситуацію ускладнює також те, що регіон не є реальним суб’єктом економічних відносин. 
Мізерна частка державної власності в структурі суб’єктів економічної діяльності, високий 
рівень корумпованості в суспільстві, невироблена практика ефективної взаємодії між бізне
сом і владою, політична нестабільність всередині країни та необхідність врахування зовніш
нього впливу, викликів глобалізації, проявів політичної та економічної конкуренції не діють 
на користь швидких та продуктивних реформ в Україні.

Оскільки суб’єкти економічної діяльності доволі часто стикаються з проблемою вибору 
території для розташування підприємств та його філій і з питанням потреб суспільства, то 
питання регіональної структурної політики напряму пов’язано з питанням формування вну
трішнього ринку, ринкового потенціалу різних територій -  міст, регіонів та ін. Потенціал 
регіонального ринку формується з одного боку, зусиллями різних суб’єктів господарювання, 
а з іншої -  регіональними органами влади, що впливають на інвестиційну, інфраструктурну
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і соціальну політику. З огляду на це, стратегічними завданнями сучасної регіональної струк
турної політики має стати формування ефективно функціонуючих регіональних ринків. Реа
лізація цього завдання вимагає запровадження комплексу регулюючих заходів спрямованих 
на: зменшення рівня структурної та просторової поляризації регіональних ринків; зростання 
рівня товарної концентрації; регулювання економічної концентрації та обмеження моно
польної діяльності і недосконалої просторової конкуренції; посилення інтегрованості регіо
нальних ринків із внутрішнім ринком країни та зовнішніми ринками.

Досягнення необхідних темпів економічного зростання та прискорення процесів струк
турної модернізації можливе за умов формування інноваційної моделі розвитку економіки 
України та її регіонів. Структурними пріоритетами такої моделі мають стати збільшення 
частки галузей четвертинного сектору економіки (інформаційної сфери); орієнтація на домі
нування п ’ятого та шостого технологічних укладів; досягнення раціонального співвідношен
ня пропорцій між державним і ринковим секторами; забезпечення пріоритетності нагрома
дження над споживанням у відтворювальній структурі економіки, подолання територіальної 
соціально-економічної асиметрії.

За для реалізації ефективної структурної економічної політики в регіоні доцільно:
-  запровадити моніторинг структурних зрушень в економіці регіону, що дозволить під

вищити якість інформаційної бази відстеження трансформаційних процесів, здійснювати 
прогнозування ризиків структурних реформ, своєчасно приймати рішення щодо корегуван
ня структурних пріоритетів економічного розвитку регіону. Крім того, проведення моніто- 
рингових обстежень сприятиме корегуванню діючих регіональних і економічних та соціаль
них програм у  відповідності до пріоритетів структурної політики;

-  розробити та запровадити в практику проведення моніторингових обстежень систему 
показників-індикаторів, які б відображали специфіку та ефективність структурних проце
сів в регіоні;

-  акцентувати увагу на висвітленні тенденцій структурних зрушень в економіці регіону 
при розробці Програм соціально-економічного розвитку області та корегування регіональної 
стратегії;

-  підвишдти контроль за реалізацією заходів екологічної реструктуризації та модерніза
ції виробничих потужностей базових галузей економіки з метою зниження ресурсомісткості 
виробництва та підвищення його наукомісткості, впровадження енергозберігаючих техно
логій, альтернативних джерел енергії;

-  активізувати діяльність щодо залучення довгострокових інвестицій у  розвиток нових 
перспективних виробництв;

-  передбачити розробку міжрегіональних соціально-економічних та екологічних про
грам, які не тільки вирішуватимуть проблеми суміжних регіонів в сфері інфраструктурного 
забезпечення, а й підтримки розвитку кластерно-мережевих бізнес структур.

Таким чином, реалізація ефективної структурної політики забезпечить: узгодження ін
тересів держави, регіону та окремого суб’єкту економічної діяльності; поєднання сектораль
ної (галузевої) та регіональної політики щодо розвитку окремих територій; створення умов 
для функціонування на території регіонів суб’єктів економічної діяльності, що забезпечать 
використання їх конкурентних переваг та сприятимуть розв’язанню соціально-економічних 
проблем територій; сприяння розвитку іміджевих для певних регіонів суб’єктів економічної 
діяльності; стимулювання розвитку інтелектуальномістких та інноваційноорієнтованих сек
торів економіки; узгодження потреб економіки регіонів з можливостями її кадрового забез
печення.
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  
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External relationships are a prerequisite for the development o f national economy and 
social activity o f the country. The process o f  relationships and contractual arrangements 
establishment within borderland makes the basis for cross-border cooperation (CBC). CBC 
speeds up the increase o f living standards, it contributes to free movement o f goods, people and 
capitals across borders. It also helps to mobilize local resources and to improve the efficiency o f  
their application.

CB relations are aimed to overcome all negative consequences that have arisen in the border 
areas because o f  their position on the outskirts o f  states, and to improve the living conditions 
o f the population. The main objectives o f such collaboration are: prejudices and stereotypes 
overcoming on the both sides o f  border, the elimination o f political and administrative barriers 
among neighboring countries, creation o f  economic, social and cultural infrastructure by the 
establishing o f joint bodies, businesses, etc. Understanding o f neighbor is as important as the 
formation o f mutual credibility. A variety o f problems and potential opportunities o f European 
border areas development leads us to the fact o f  cross-border cooperation imminence, as it 
serves for principles o f international law embodiment in a clearly defined regional aspect.

Besides, integration processes development plays the role o f “pulse o f  growth" and cross
border regions, in turn, become “poles o f growth".

The role o f  cross-border relations, their effectiveness and impact due to regional policy o f  
Ukraine is analyzed. The research is based on Ukrainian-Polish relations in the context o f  the 
Euroregion “Bug" (1993) and “Carpathians (1995)". In the article, the evolution and dynamics 
o f external relations Ukrainian-Polish borderland are analyzed. Outlined several periods o f  
their formation and development. They are the following: administrative, transformation and 
European integration.

The effective development o f Ukrainian-Polish cross-border cooperation within the European 
regions is somewhat complicated. Euroregions implemented only a small number o f significant 
projects and programs. Consequently, Ukrainian-Polish relations were formed towards the 
establishment o f  border infrastructure, environment, industrial cooperation and the local 
government developement, cooperation in humanitarian and tourist spheres.

Ключові слова: українсько-польське пограниччя, транскордонне співробітництво, 
євро регіон “Карпати", еврорегіон “Буг".

Key words: Ukrainian-Polish cross-borderarea, cross-border cooperation, Euroregion 
“Capathians", Euroregion “Buh".

Зовнішні зв’язки є неодмінною умовою розвитку національного господарства та життя 
суспільства країни. Процес налагодження зв’язків та договірних відносин в межах погра- 
ниччя є основою транскордонного співробітництва. Його цілями є подолання стереотипів
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та упереджень, усунення політичних та адміністративних бар’єрів між сусідніми народа
ми, створення господарської, соціальної та культурної інфраструктури шляхом формування 
спільних органів, господарюючих суб’єктів, осередків тощо. Найбільш складною та водночас 
найбільш апробованою організаційно-правовою формою транскордонного співробітництва 
є євро регіони.

Тема транскордонних зв’язків, їх напрямів, позитивних ефектів та інших особливостей 
широко й активно висвітлюється в працях таких вчених, як Долішній М. І., Бєлєнький П. Ю., 
Мікула Н. А., Шаблій О. І., Матвєєв Є. Е., Макогон Ю. В., Мокій А. І., Студенніков І. В., Луци- 
шин П. В., Вавринюк А. В., Возняк Г., Сальська М., Писаренко С. М., Нагірна В. П. Автори 
виділяють різні типи, структуру та  основні їх характеристики. У нашому досліджені ми про
аналізуємо роль зв’язків українського пограниччя, їх вплив та ефективність у  регіональній 
політиці України у  контексті розвитку єврорегіонів.

З огляду на спільні риси в історичному, етнічному, культурному та географічному 
плані,тривалість існування, кількість учасників та подібні проблеми, найбільш інтенсивні 
зв’язки реалізуються в рамках єврорегіонів саме українсько-польського пограниччя.

На жаль, здебільшого політичні причини стали метою заснування перших єврорегіонів 
в Україні. Серед них -  розпад соціалістичної системи, поширення сепаратистських настро
їв (Закарпаття, угорська меншина в Словаччині). Це зумовило пошук інших інституційних 
форм збереження співробітництва між постсоціалістичними державами. Надмірна політиза- 
ція, та відповідно залучення центральних урядових структур призвела до збільшення масш
табності єврорегіонів у  територіальному та демографічному сенсі. Відсутність системотвор- 
чих факторів для регіонів, наприклад, п ’ятьох (євро регіон “Карпати” площею 142 тис. км2, 
де проживає близько 15 млн населення [1]) держав одразу, відстані та мовні бар’єри стриму
ють співробітництво. Для прикладу, у  Європі площа єврорегіонів як правило 5-10 тис. км2, 
населення -  до 1 млн осіб[2].

Прикордонні регіони України та Польщі співпрацюють в межах двох єврорегіонів: “Кар
пати” (1993)та “Буг” (1995). Обидва включають також прикордонні території інших держав: 
перший — Словаччини, Угорщини та Румунії, другий — Білорусі.

Діяльність вказаних єврорегіонів ґрунтується на досить розвиненій нормативно-правовій 
базі[2, с. 694]. Фінансування ініціатив учасників євро регіонів здійснюється у  межах програм 
допомоги Європейського Союзу, а саме програми PHARE (вже завершеної) та  “Interreg III 
ATACIS” “Польща -  Україна -  Білорусь” . Також фінансова підтримка учасників проектів над
ходить з спеціально створених цільових фондів самими членами єврорегіонів.

Аналізуючи еволюцію і динаміку зовнішніх зв’язків українсько-польського пограниччя 
можна окреслити кілька періодів їх формування та розвитку: адміністративний, трансфор
маційний і євроінтеграційний.

На першому із них співробітництво мало найбільш стабільний характер, оскільки оби
дві країни були лідерами планово-адміністративної системи господарювання та центра
лізованого економічного порядку. Жорсткі централізовані схеми міжнародного товароо
бігу не допускали збоїв та будь-яких дезінтеграційних тенденцій у  межах соціалістичного 
табору. Вимушений та  обов’язковий характер зв ’язків зумовив повне ігнорування вимог 
світових ринків товарів та  послуг. Наслідок -  суттєве обмеження номенклатури товарних 
позицій та  сервісу, їх якості тощо. Рух капіталу, товарів, послуг та  людей в умовах адмі
ністративного господарювання, значно ускладнювався впливом численних політичних, 
соціальних, психологічних, історичних, культурних факторів (жорсткий режим кордону, 
мала кількість пропускних пунктів (всього 3 на 529 кілометрів),інфраструктурні пробле
ми (якість транспортних шляхів, обмеженість залізничного сполучення), складні митні 
процедури).

У трансформаційний період, внаслідок безвізового руху крізь українсько-польський кор
дон, диференціації цін на певні групи товарів на внутрішніх ринках держав, зниження жит
тєвого рівня мешканців прикордоння, відбулося поширення корупції. Розбіжності у  митно-
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тарифній політиці держав спричинили проведення контрабандних операцій і формування 
розгалужених тіньових схем руху товарів та людей через кордон.

У період активної підготовки Польщі до вступу в ЄС (2001-2003), мінімальна увага приді
лялася інтенсифікації співробітництва з Україною, в тому числі й транскордонного. Основні 
зусилля польської влади спрямовувались на поглиблення інтеграції із західноєвропейськими 
партнерами. Після її вступу в 2004 р. до ЄС, у  транскордонному співробітництві не відбулося 
значних змін. Воно, як і раніше, розвивалося у  руслі реалізації достатньо консервативної зо
внішньої політики ЄС щодо країн-сусідів. Це стосується як питань міграційного законодав
ства, так і інших напрямів співробітництва чи торговельної митно-тарифної політики.

Сучасний, євроінтеграційний, період розвитку транскордонних зв’язків України і Поль
щі відзначається здебільшого інерційним характером відносин, що проявляються у фраг
ментарних адміністративних ініціативах місцевої влади, більшість з яких не приносять оче
видного економічного ефекту.

Ці та інші тенденції відображалися у діяльності єврорегіонів українсько-польського по- 
граниччя. Так, у  рамках Міжрегіональної асоціації “Єврорегіон Карпати" українська сторона 
з 1993 р. не вела майже жодних справ. Причиною був декларативний, політизований харак
тер намірів, проголошуваних під час періодичних зустрічей, засідань, конференцій. Крім 
того, ефективну діяльність стримував факт відсутності необхідних законодавчих основ, в 
тому числі діяльність євро регіонів без статусу юридичних осіб. Адже усі документи, регла
ментуючі транскордонну діяльність були сформовані та почали діяти значно пізніше. До 
того ж, як свідчить практика,останні мають достатньо недопрацювань. З цього приводу, в 
2000 р. було створене товариство “Єврорегіон Карпатський Польща” , а у  2007 р. створено 
його прототип в Україні -  Асоціацію органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати
-  Україна” , що мають статус юридичних осіб. Це відкрило ширші можливості користуватися 
коштами програм ЄС, призначених для розвитку територіальної співпраці. Основною дов
гостроковою метою діяльності Асоціації є сприяння реалізації окремої операційної програми 
ЄС для регіону Карпат у  фінансовій перспективі 2014-2020 років “Карпатський Горизонт 
2020” .

Діяльність Єврорегіону“Буг” в основному зорієнтована на реалізацію проектів, що по
глиблюють інфраструктурну та гуманітарну співпрацю у транскордонному регіоні. Досвід 
транскордонного співробітництва в рамках Єврорегіону “Буг” є специфічним в історико- 
географічному плані. До Другої світової війни території Польщі та України, що входять до 
цього єврорегіону (Люблінське воєводство, Волинська області та Жовківський і Сокальський 
райони Львівської області), не були розділені державним кордоном. Натомість, після її завер
шення був встановлений кордон із жорстким режимом. Навпаки, українсько-білоруський 
кордон до 1991 р. був умовним.

Загалом, ефективний розвиток українсько-польського транскордонного співробітництва 
в межах єврорегіонів видається дещо ускладненим. Єврорегіонами реалізовано лише незна
чну кількість вагомих проектів та програм. Відповідно, українсько-польські зв’язки фор
мувалися у напрямках створення прикордонної інфраструктури, охорони навколишнього 
середовища, розширення промислової кооперації, співпраці у гуманітарній та туристичній 
сферах (табл. 1).

Аналіз діяльності обох євро регіонів показує, що основними перешкодами для ефектив
ного функціонування української сторони в рамках єврорегіонів є: відсутність системно
го підходу до організації єврорегіональної співпраці; низький рівень залучення організацій 
української сторони до діяльності та реалізації цілей єврорегіонів; недостатній рівень під
готовки кадрів в регіональних органах управління; недостатнє фінансове забезпечення, зо
крема, через непідготовленість фахівців. Для прикладу, кожний єврорегіон Польщі щорічно 
одержував мінімум 3 млн євро за програмами фінансової допомоги ЄС. Польською стороною 
в рамках програми РЬагеосвоєно 73 млн євро. Україна ж  за 1996-2001 рр. в цілому одержа
ла. У рамках програми TACIS грантів на суму 25,4 млн євро (178 проектів). [2, с. 705]. Суттє
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вим недоліком в інституційному забезпеченні ТКС є недостатній розвиток транскордонного 
співробітництва на рівні районів та громад.

Аналіз проведеного дослідження дозволяє зробити певні висновки:
Найвагомішим фактором формування зв’язків українсько-польського пограниччя є по

треба в одержанні додаткового прибутку в економіці, в демографічно-соціальних контактах. 
Фактор впливу міжнародного поділу праці стає другорядним.

Єврорегіони за участю України та Польщі пройшли через всі можливі зміни, фази, кон
цепції та спроби пристосуватися до мінливих умов трансформаційного періоду своїх еконо
мік. Досвід свідчить, що управління єврорегіонами є досить складним процесом.

Основними функціями єврорегіонів є реалізація компонентів регіональних проектів Єв
ропейського Союзу, що й дало можливість їм існувати до сьогодні. Натомість, органи міс
цевого самоврядування так і не стали головними зацікавленими сторонами, об’єднуючими 
ланками єврорегіонів.

Таблиця 1
Зв’язки українсько-польського пограниччя в рамках діяльності євро регіонів

Зв’язки Асоціація “ Єврорегіон Карпати” Єврорегіон
“БУГ”

1 2 3
Політична сфера

Дипломатичне 
та консульське 
спів
робітництво з 
міжнародними 
структурами

-  проведення зустрічей, форумів, консультацій представників 
місцевих органів влади з інституціями регіонального 
співробітництва (єврорегіони “Буг”, “Нижній Дунай”, “Верхній 
Прут”, “Маас-Рейн”, Комітет Регіонів ЄС, Комітет Економіки 
Європи ООН);
-  вступ у2004 р. до Міжнародної організації. “Асоціація 
Європейських Прикордонних Регіонів”

-  проведення 
зустрічей, 
форумів, 
консультацій, 
нарад, круглих 
столів.

Просування 
концепції 
“ Карпатський 
Горизонт 
2020”

-  2005 р. стратегія “Карпатський Горизонт 2020” вперше 
представлена на розгляд Європейської комісії;
-  лютий 2011, м. Кельнарова -  засідання комісії з питань 
транскордонного співробітництва лютий 2011 м. Перемишль
-  Презентація положення концепції “Карпатський Горизонт 
2020” депутатам Верховної Ради України та послам до Сейму 
Республіки Польща;
-  березень 2011 р., м. Львів -  засідання українсько-польської 
Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального 
співробітництва;
-  березень 2011 р., м. Страсбург (Франція) -  презентація 
положення концепції “Карпатський Горизонт 2020” депутатам 
Європейського Парламенту у рамках спеціального слухання;
-  червень 2011 р., м. Жешів -  І засідання Програмної Ради 
реалізації концепції, за участю депутатів Європейського 
Парламенту, парламентів України, Польщі, Словаччини та 
Румунії;
-  серпень 2011 р., Брюссель (Бельгія) -  презентація концепції 
“Карпатський Горизонт 2020” на засіданні Бюро Парламентської 
Асамблеї Східного Партнерства ЄВРОНЕСТ;
-  7-9 вересня 2011 р., м. Криниця -  презентація концепції 
“Карпатський Горизонт 2020” під час Економічного Форуму;
-  12 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ -2-е засідання робочої 
групи Національного конвенту України щодо ЄС, де основною 
темою було подальше просування стратегічної ініціативи польської 
та української частини євро регіону “Карпатський горизонт”, з 
подальшим наданням їй статусу операційної програми ЄС;
-  20 березня Україна підписує угоду з Європейським Союзом 
про участь в рамковій програмі ЄС з наукових досліджень 
та інновацій “Горизонт 2020”. НабуттяУкраїною статусу 
асоційованого члена у цій програмі було одним із завдань, які 
стояли перед Міністерством освіти і науки на 2015 р.[9]

-  вступ у
1996 р. до
Міжнародної
організації.
“Асоціація
Європейських
Прикордонних
Регіонів”
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Продовження табл. 1
Економічна сфера

1 2 3
Налагодження
торгівельних,
фінансово-
кредитних,
виробничих
зв'язків

-  заснування Асоціації карпатських торгово- 
промислових палат в т. ч. українсько-польської 
торгово-промислової палати, проведення 
міжнародних ярмарок та виставок у містах 
регіону;
-  залучення іноземних інвестицій -  створення 
польських інвестиційних підприємств, н-д: 
“Гроклін-Карпати”, НВП “Грифсканд-Свалява”;
-  створення та розвиток СП (гірськопереробна, 
хімічна, деревообробна, нафтопереробна 
промисловість);
-  підтримка СЕЗ, зокрема “Яворів”, 
“Закарпаття”, “Курортополіс Трускавець”;

Реалізація спільних проектів:
-  створення Польсько-українського агентства 
комунального розвитку, Учасники: повітове 
староство в Лежайську, Карпатський 
єврорегіон, Фонд молода демократія, Центр 
навчання самоврядування і адміністрації 
(Польща), Центр муніципальних реформ 
(Україна);
-  проект “Центр підтримки економічних 
ініціатив та транскордонного співробітництва” 
(“Долина Стругу”), передбачає створення центру 
для надання допомоги місцевим компаніям та 
приватним підприємцям у пошуку партнерів 
та інформації стосовно інвестиційних 
можливостей регіонів. Учасники: Підкарпатське 
воєводство, м. Блажова (Польща), Львівська 
область, м. Львів (Україна);

-  діяльність в рамках українсько- 
польської торгово-промислової 
палати (остання фінансується 
програмою ЄС PHARE CREDO);
-  створення в Луцьку банку 
зі стовідсотковим польським 
капіталом;
-  діяльність в рамках СЕЗ 
“Інтерпорт Ковель”;
-  залучення іноземних інвестицій
-  ТзОВ “БРВ-Україна”, вклад 
польських інвесторів 1,6 млн дол. 
для організації виробництва 
меблів

Реалізація спільних проектів:
-  запровадження вперше в 
державі процедури спільного 
митного і прикордонного 
контролю на пункті пропуску 
“Устилуг -  Зосін”;
-  проект 2000-2002 
“Облаштування міжнародного 
автомобільного пункту пропуску 
“Ягодин-Дорогуськ” , в рамках 
якого завершено будівництво 
нового мосту через р. Західний 
Буг та під’їзної дороги в 
районі українсько-польського 
державного кордону;
-  розбудова та модернізація 
об’єктів режимної зони 
кордонного переходу в Ягодині 
(2006 р.);
-  закладання українсько- 
польського фруктового саду в
с. Великий Порськ, Ковельського 
району Волинської області.

Туристична сфера
Стимулювання
розвитку
туристичних
зв’язків,
збереження
автентичної
історико-
культурної
спадщини

Реалізація спільних проектів:
-  “Гео-Карпати” -  створення українсько- 
польського туристичного маршруту 
протяжністю 700 км від Кросно до Яремче, 
створення 28 туристичних об’єктів (2011
2012). Виконавець -  Львівський національний 
університет ім. І. Франка;
-  “панорама Фольклору Карпат”;
-  “підтримка місцевого розвитку та туризму

в Карпатському регіоні” -  проект розвитку 
сільського та зеленого туризму фінансований 
в рамках програми TACIS (1,5 млн євро);

-  сприяння культурному розвитку Коломийщини 
та Надвірнянщини”, проект реалізований у 
Івано-Франківській області, завданням якого 
було дослідити, зібрати та впорядкувати 
відомості про німецьких поселенців, які 
проживали на території згаданих районів;

Реалізація спільних проектів:
-  проект “Розвиток агротуризму 
в єврорегіоні “Буг”, 
профінансований програмою 
PHARE та реалізовувався 
польською стороною в 
партнерстві з громадським 
об’єднанням “Волинські 
перспективи”.;
-  проект (2003 р).
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Продовження табл. 1
1 2 3

-  відкриття Туристично-інформаційного центру у Львові 
Фінансування усього проекту становило 700 тис. євро;
-  проект “Міста Карпатського єврорегіону - 
разом за розвиток туризму”, співробітництво 
міжмістамиєврорегіону в галузі муніципального туризму. 
Врамках проекту проведено туристичні виставки, 
створюєтьсяЄврокарпатська мережа міст та Бюро 
туристичної співпраціміст Карпатського єврорегіону
в Ярославі. Учасники: Представництво України в 
єврорегіоні, Ужгород. міська рада та Предст-во Польщі в 
єврорегіоні.
-  створення тренінгового центру для гірських 
провідників, створення та оснащення двох нових 
пошуково-рятувальних пунктів, створення та 
позначення нових туристичних шляхів (виданотурист. 
путівник “Транскордонні туристичні маршрути 
“Карпатського євро регіону”);
-  “Збір та розповсюдження інформації і досвіду у сфері 
зеленого туризму” (“Спілка сприяння зеленому туризму”, 
м. Івано-Франківськ)$
-  “Проведення конкурсу “Місто квітів” для місцевих 
жителів” (“Студентське братство”, м. Надвірна);
-  “Маркування туристичних маршрутів, публікація 
буклетів та проведення семінарів” (“Еко-плай”,
м. Яремче);
-  проект “Налагодження співпраці між туристичними 
підприємствами та представниками громадських 
організацій в розвитку туризму”, в рамках якого було 
започатковано видання щоквартального вісника 
“Туристичні вісті” українською та англійською мовами. з 
2002 р.;
-  проект “Путівник “Народне мистецтво Гуцульщини”, 
що започаткував серію “Івано-Франківщина 
туристична”;
-  проект “Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива 
для покращення туристичної привабливості 
історичних міст-побратимів” на 2013-2015 рр. в 
рамках програми транскордонного співробітництва 
“Україна -  Польща -  Білорусь 2007-2013”.

“Проведення семінарів- 
тренінгів із питань 
започаткування 
сільського зеленого 
туризму у Волинській 
області”;
-  з січня 2004 р. 
українсько - польсько - 
білоруський проект 
“Євротрикутник 
приязні:
Люблін -  Луцьк -  Брест”, 
підтриманий програмою 
PHARE (поснідати в 
Любліні, пообідати в 
Бресті і повечеряти в 
Луцьку);
-  2006-2007 р. -проект 
“Туризм без кордонів - 
промоція туристичних 
центрів євро регіону;
-  липень-грудень 
2010 р. проект “Їдь до 
сусіда: транскордонне 
співробітництво для 
розвитку туризму”;
-  липень 2011 р. 
підписання 
тристоронньої 
українсько - польсько - 
білоруської декларації 
про реалізацію 
проекту зі створення 
міждержавних 
інформаційних центрів 
екологічного туризму 
(Луцьку, Любліні,
Бресті).

Освітньо-культурна й гуманітарна сфера
Стимулювання
та підтримка
спільних
науково-
культурних
ініціатив,
покращення
якості
людського
капіталу у
регіоні

-  створення Асоціації університетів ( з боку Польщі 
та України: Жешівський технолог. ун-т, Краківський 
металург. та гірн.-добувн. ун-т, Люблінський технолог. 
ун-т, Жешівський пед. ун-т; Ужгородський держ. ун-т, 
Коломийська колеґія права і бізнесу, Львівська комерц. 
академія, ЛНУ ім. І. Франка, НУ “Львівська політехніка”, 
Львівський лісотехн. ун-т, Івано-Франківський 
університет нафти і газу, Івано-Франківська медична 
академія, Львівський національний медичний 
університет);
-  створення (20.03.2013) наукового інформаційно- 
статистичного транскордонного кластеру з метою 
моніторингу соціально-економічних явищ та 
проведення науково-статистичних досліджень, розробка 
спільного Інтернет-порталу українсько-польського 
транскордонного регіону. Учасники:

-  створення колегіуму 
українсько-польських 
університетів;
-  відкриття Інституту 
суспільної географії
і менеджменту, 
трансформованого у 
факультет міжнародних 
відносин ВДУ 
ім. Л. Українки;
-  ІІ Конференція 
Люблінського 
воєводства “Безпека 
дорожнього руху в 
прикордонних регіонах 
Східної Польщі та 
стандарти ЄС” (м. Біла 
Подляска, РП);
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Закінчення табл. 1
1 2 3

Інститут регіональних досліджень НАНУ, Головне 
управління статистики у Львівській області, ЛНУ 
ім. Івана Франка (економічний факультет), Львівської 
обласної спілки економістів України; Статистичне 
управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), 
Жешівський університет (економічний факультет), 
Центр статистичних досліджень і освіти Польщі 
(м. Варшава);
-  проведення професійних змагань, благодійних 
фестивалів для осіб із фізичними вадами;
-  організація спортивних змагань, зокрема 
традиційного фолк. і спорт. фестивалю (проект 
“Гуцулка”);
-  проект “Асоціація музеїв та картинних галерей Карпат 
ського євро регіону”, Учасники: Закарпатська, Івано- 
Франківська області (Україна), область Саболч-Сатмар- 
Берег (Угорщина), Кошицький край (Словаччина), 
Підкарпатське воєводство (Польща);
-  щорічний (з 2004 р.) проект “Європейські Дні 
Добросусідства” -  культурно-освітня співпраця 
партнерів з України та Польщі у різних місцях 
українсько-польського пограниччя.

-  робоча зустріч спеціалістів 
у сфері реформування 
служби охорони здоров’я,
а також її фінансового 
забезпечення за участю 
делегації Волинської області 
(м. Люблін, РП);
-  VIII Надбужанські 
мистецькі зустрічі 
“Грубешов 2003” та Форум 
культурного виховання 
прикордоння під 
патронатом бургомістра
м. Грубешова (м. Грубешов). 
застосування польського 
та європейського досвіду 
у соціальній реабілітації 
дітей-інвалідів, що 
проживають в області, до 
розробки якого залучено 
консалтингову компанію 
“EPOS” (м. БадХомбург, 
Німеччина);
-  листопад 2008 р.проекту 
“Зміцнення транскордонної 
співпраці у сфері 
надання бізнес-послуг та 
полегшення доступу до них 
підприємств”;
-  вересень 2011 р. 
культурні фестивалі: 
проекти Європейські 
Дні добросусідства у 
Адамчуки-Збереже 
(Кордон-1055) та Кречів- 
Крилів (Кордон-855).

Екологічна сфера
Співпраця
длязахисту
довкілля
та у зоні
екологічних
лих

-  вдосконалення транскордонної системи 
охорони природи у Верховині, Україна” - 
вдосконалення системи охорони природи у 
Карпатах, відкриття інформаційно-екологічних 
центрів в м. Івано-Франківську та м. Яремче,
-  проект “Спрямування уваги місцевих жителів 
на проблеми менеджменту, екологічної освіти 
та розвитку бізнесу” (“Еко-плай”, м. Івано- 
Франківськ)

Спільна реалізація проектів:
-  проект (2003) “Створення системи 
моніторингу на річках Західний Буг, 
Уж, Латориця” (створено базу даних 
про комунальні очисні споруди, 
об’єми води, що скидаються у водні 
об’єкти, технічні характеристики, 
про промислові, с/г та адмін. об’єкти 
водокористування;встановлено 
устаткування -  польове і 
лабораторне обладнання, придбано 
транспорт;
-  проект Сприяння політиці 
постійного розвитку та захисту 
навколишнього середовища
в контексті транскордонної 
співпраці між Україною та 
Польщею, CBC ENACT”. Учасники
-  Вол. обл. рада, адміністрація 
Люблін. воєв-а, провінція 
Лотарингія (Франція) та між нар. 
водний центр “НАНСІ” (Франція)

Складено за:[3, 4, 5, 6, 7, 8].
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Завдяки діяльності єврорегіонів, програми ЄС -  PHARE, PHARE CBC, INTERREG IIIA, 
стали синонімами успіху десятків бенефіціарів українсько-польського пограниччя. Єврорегі
они є некомерційними організаціями, однак існують усі можливості для здійснення їх само
стійної комерційної діяльності. Єврорегіони повинні стати конкурентоспроможними.

Основною умовою для розвитку єврорегіонів- є забезпечення необхідних умов для роз
витку бізнесу, залучення іноземних інвестицій та створення механізмів для пов’язання “Кар
патського” та “Бузького” бізнесу з партнерами в Європі та світі.
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Social and geographical aspects of cooperation in scientific-educational sphere 
between Ukraine and Germany. At the stage ofdeepening o f multilatéral relations within the 
framework ofthe Association Agreement between Ukraine and the EU opens new opportunities for 
cooperation in the field o f  education and science o f Ukraine with the EU as a whole organization 
and its individual States. As in the previous Agreement on partnership and cooperation between 
Ukraine and the EU, the main parts o f the Association Agreement dedicated to key reforms, 
economic growth in Ukraine, as well as cooperation in the sphere o f culture and education.

At the international level with the EU and Ukraine concluded and duly ratified bilateral 
agreements in the sphere o f education and science, allowing active cooperation between scientific 
and educational institutions. Cooperation in scientific and technological direction contributes to the 
intensification ofpolitical, economic relations and the use o f modern technologies and implementation 
o f scientific achievements. The most active and fruitful in this area is Ukraine’s cooperation with 
Germany that has certain historical-geographical and socio-economic background.

In the nearly 25-year history o f  intensive development o f relations between Ukraine and 
Germany in the sphere ofscience and education have been some positive changes. Important role 
in the development o f German-Ukrainian scientific contacts is played by German foundations, 
societies and cultural organizations. In particular, the German Academic Exchange Service 
(DAAD), the German Association o f researchers (Die Deutsche Forschungsgemeinschaft), the
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Alexander von Humboldt Foundation (Alexander von Humboldt-Stiftung), the Max Planck Society 
(Max-Planck-Stiftung), the Robert Bosch Foundation (Robert Bosch Stiftung), the Foundation Fritz 
Thyssen (Fritz Thyssen Stiftung), the Konrad Adenauer Foundation (Konrad-Adenauer-Stiftung), 
the Friedrich Ebert Foundation (Friedrich-Ebert-Stiftung). Through the activities and support 
o f such organizations and foundations solve the main problem o f the Ukrainian scientists is 
funding for their research, carrying out research activities and internships in Germany, as well 
as the stay o f German scientists in Ukraine.

Also, over the past 25 years have seen the intensification o f contacts between Ukraine and 
Germany in the sphere o f education and science. Ukrainian students, scientists and teachers 
got the opportunity, thanks to the financial support o f  German foundations and organizations to 
deepen the knowledge in the universities o f Germany. In recent years, the increasing interest o f  
German students and scholars in conducting research in Ukraine.

Ключові слова: українсько-німецька співпраця, наука, освіта, німецькі фонди, 
стипендії, академічні обміни, вищі навчальні заклади, університети, інститути.

Key words: German-Ukrainian cooperation, Ukraine, science, education, German funds, 
scholarship, academic exchange, grant, institutions o f  higher Germany education, secondary 
schools, contractual-legal basis.

На етапі поглиблення багатосторонніх відносин у  рамках Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС відкриваються нові можливості для співпраці у  сфері освіти та науки України з ЄС як 
цілісною інституцією, так і з її окремими державами. Як і в попередній Угоді про партнерство 
та співробітництво між Україною та ЄС, основні частини Угоди про асоціацію присвячені 
ключовим реформам, економічному зростанню в Україні, а також урядуванню та сектораль
ній співпраці у  сферах транспорту, енергетики, охорони довкілля, промисловості, соціального 
розвитку та захисту рівності прав, захисту споживачів, культури та освіти [2].

На міждержавному рівні з країнами ЄС та Україною укладено та належним чином 
ратифікованодвосторонніугодиусферіосвітитанауки, щодозволяютьактивноспівпрацювати 
між науковими та навчальними закладами. Співпраця у  науково-технологічному напрямку 
сприяє інтенсифікації політичних, економічних відносин та використанню сучасних техноло
гій і втіленню у  життя наукових досягнень. У зв’язку з упровадженням Болонського процесу, 
як в Україні, так і ЄС, триває поступове формування єдиного наукового та освітнього про
стору, що дозволяє Україні повноцінно брати участь в міжнародних проектах. Найбільш ак
тивною та плідною в даній сфері є співпраця України з Німеччиною, що має певні історико- 
географічні та суспільно-економічні передумови.

У міжвоєнний період ХХ ст. в німецьких університетах навчалося багато студентів з Га
личини, яка на той час входила до складу Польщі. Під час визволення Праги навесні 1945 р. 
було частково знищено та вивезено до СРСР майно Українського Вільного Університету (УВУ). 
Через кілька місяців, восени 1945 р., УВУ відновив свою роботу в Мюнхені. У післявоєнний 
період завдяки цьому університету українці, що проживали за межами СРСР, мали мож
ливість отримувати освіту українською мовою. Розпорядженням Баварського державного 
міністерства освіти й віросповідань від 16.09.1950 р. (№ ХІ 60710) Баварський уряд надав 
УВУ право присуджувати наукові ступені, проводити докторські захисти та габілітації. У 
новому Баварському законі про вищі навчальні заклади від 28.06.1978 р. окремим пунктом 
підтверджено право надавати титули магістра, доктора і габілітованого доктора [13]. Діяль
ність УВУ фінансувалася з бюджету Федерального уряду Німеччини та Баварського уряду, 
що дозволяло його успішному функціонуванню. Після проголошення незалежності України 
уряди Німеччини і Баварії припинили дотації УВУ з надією, що надалі університет фінансу
ватиме Україна. Після певних фінансових труднощів у  середині 90 рр. сьогодні на базі УВУ 
проводяться різні науково-просвітницькі заходи, а кількість студентів з України (особливо 
центральної і східної) збільшується. На сьогоднішній день УВУ є одним із найстаріших при
ватних навчальних закладів Німеччини та єдиним у  світі вищим навчальним закладом поза 
межами України з українською мовою навчання.
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У період існування СРСР між навчальними закладами України та Німецької Демокра
тичної республіки також відбувалися певні наукові контакти. Обмежене коло науковців 
мало змогу взяти участь у  конференціях чи провести дослідження в іншій державі. Наукові 
контакти з ФРН відбувалися тільки за згоди з найвищими органами влади СРСР.

За майже 25-річну історію розвитку інтенсивних відносин між Україною та Німеччиною 
у сфері науки та освіти відбувся ряд позитивних змін. Даній тематиці присвячено дослі
дження українських та німецьких науковців [1, 5]. У збірнику під керівництвом Вільфріда 
Іїльґе, який виданий Інститутом зовнішніх відносин ФРН, подано різнопланову інформацію, 
яка дозволяє простежити багатосторонні аспекти культурного співробітництва між ФРН та 
Україною з моменту незалежності, узагальнено досвід організації співпраці між окремими 
регіонами двох держав, детально розглянуто стан співробітництва у  сфері вищої і середньої 
освіти.

Важливу роль у  розвитку німецько-українських наукових контактів відіграють німецькі 
фонди, товариства та культурні організації. Завдяки діяльності та підтримці таких органі
зацій та фондів вирішується головна проблема українських науковців -  фінансування їхніх 
наукових досліджень, проведення наукових заходів та проходження стажування в Німеч
чині, а також перебування німецьких науковців в Україні. Студенти та аспіранти мають 
змогу отримати стипендії, гранти на навчання або для проведення досліджень у  Німеччині. 
До основних фондів та наукових товариств Німеччини належать: Німецька спілка дослід
ників (Die Deutsche Forschungsgemeinschaft), Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander 
von Humboldt-Stiftung), Товариство Макса Планка (Max-Planck-Stiftung), Фонд Роберта Боша 
(Robert Bosch Stiftung), Фонд Фріца Тіссена (Fritz Thyssen Stiftung), Фонд Конрада Аденауера 
(Konrad-Adenauer-Stiftung), Фонд Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) тощо.

Міністерство освіти та науки України підтримує співпрацю з німецьким фондами та 
спілками, однак у  березні 2015 р. МОН не схвалило участь українських ВНЗ у  програмі Фон
ду Фольксвагена (Volkswagen Stiftung) щодо трьохстороннього партнерства між науковцями 
України, Німеччини та Росії для налагодження контактів після військового конфлікту між 
Україною та Росією [14].

Окремої уваги заслуговує діяльність Німецької служби академічних обмінів (DAAD), яка 
є посередницькою організацією зовнішньої культурної політики, освітньої та наукової полі
тики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи. DAAD є однією з найбільших у  світі 
організацій, що підтримує міжнародні обміни студентів та  науковців. За 2014 р. бюджет 
DAAD склав 441 млн євро. Значну частку цих коштів надає міністерство закордонних справ 
Німеччини -  40 %  та міністерство освіти і досліджень -  23 %, а також ЄС -  15 %  [6].

До завдань представництва DAAD в Києві належить інформування та консультації про 
систему вищої освіти у  ФРН, про можливості навчання у  ФРН та отримання стипендії; ор
ганізація та проведення конкурсу на отримання стипендій DAAD; підтримка контактів із 
колишніми стипендіатами DAAD (інформування, запрошення на зустрічі стипендіатів); кон
сультації представників німецьких університетів, які навчаються або проводять досліджен
ня в Україні.

Станом на початок жовтня 2015 р. DAAD пропонує українським викладачам, науковцям 
та студентам взяти участь у  19 стипендійних проектах на території Німеччини (від кіль
каденних ознайомчих поїздок до кількарічних досліджень) [8]. Колишні учасники програм 
DAAD об’єднуються в DAAD-ALUMNI і мають змогу отримати фінансову допомогу на про
ведення наукових симпозіумів у  різних частинах світу, а також фахову літературу. Щороку 
Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) у  співпраці з DAAD пропонує 
стипендії для українських випускників для участі в магістерських програмах: Європейські 
студії та Міжнародне бізнес-адміністрування. Більше 100 українських студентів та науков
ців з 2006 по 2013 рр. взяли участь у  спільній програмі DAAD та Інституту відкритого сус
пільства (Open Society Institute (OSI), що полягала у  наданні повної фінансової підтримки на 
навчанні у  магістратурі, аспірантурі та проведенні досліджень [4].
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До 2014 року Німеччина посідала друге місце серед громадян України за вибором кра
їни навчання. За останні п ’ять років кількість студентів з України збільшується і складає 
близько 9 тис. осіб. З них у  2014 році підтримку на навчання за програмами DAAD отримало 
вперше 535 студентів [6]. Окремо пропонується університетам України та Німеччини про
грама спільного навчання, зокрема “подвійний диплом”, а також програми для подальшої 
кооперації між ВНЗ у  сфері науки. Наприклад, DAAD надає стипендії українським студен
там для навчання на німецькомовних програмах, у  тому числі і на спільній магістерській 
програмі “Німецькі та європейські студії” Національного університету “Києво-Могилянська 
Академія” та університету м. Єна. В рамках програми українські студенти навчаються під 
керівництвом носіїв німецької мови та отримують два дипломи.

У рамках програми “Літні школи Go East” DAAD виділяє стипендії для німецьких студен
тів для участі в літніх школах у  багатьох країнах, у  т. ч. Україні.

Деякі міністерства федеральних земель Німеччини та університети надають окрему по
вну чи часткову фінансову підтримку для навчання за певними програмами. Зокрема, Ба
варське міністерство освіти та культури, науки та мистецтв виділяє річні стипендії для ви
пускників з Болгарії, Хорватії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Чехії, України та Угорщини, 
які хочуть здобути післядипломну освіту в Баварії. Підтримка надається на післядипломне 
навчання, наукове перебування та аспірантуру в державних ВНЗ Баварії. Вільний універси
тет м. Берлін щорічно оголошує конкурс на Європейські стипендії для журналістів.

Заслуговують на увагу спільні стипендії університетів та органів влади Німеччини. Ні
мецький Бундестаґ спільно з Вільним університетом Берліна, Гумбольдт-Університетом Бер
ліна та Технічним університетом Берліна щорічно надає близько 120 стипендій молодим 
людям з 41 країни. Навчальний фонд Палати депутатів надає підтримку випускникам та 
молодим ученим всіх спеціальностей, які хочуть скористатися науково-дослідними устано
вами Берліна. Університет м. Дюссельдорф виділяє дві наукові стипендії федеральної землі 
Північний Рейн-Вестфалія для проведення наукової роботи на тему дослідження демократії 
(право, політологія, соціальні науки). Окрім досліджень та навчання відбувається практичне 
знайомство з роботою Ландтагу та діяльністю депутатів Ландтагу.

Коледж ім. Гьорделера пропонує підвищення кваліфікації для наступного покоління лі
дерів з деяких країн колишнього СРСР та Туреччини у  сфері справедливого управління з 
метою посилення відповідальності дій у  державному секторі (управління та некомерційні ор
ганізації) та в економіці. Подавати заяви можуть особи з відповідним багаторічним досвідом 
роботи, відмінним дипломом, які мають інтерес до вивчення справедливого управління та 
політичної думки, суспільно активні та вільно володіють німецькою та англійською мовою.

Студентське об’єднання Copernicus e.V. підтримує студентів з Центральної та Східної 
Європи та Центральної Азії в галузі права, економіки, соціальних та гуманітарних наук та 
виділяє на семестр близько 8-10 стипендій. Стипендія включає піврічне навчання в одному 
з університетів Гамбурга або Берліна та проходження 6-10-тижневої практики на німецько
му підприємстві або в німецькій організації.

Для фінансової підтримки наукових досліджень та навчання у  Німеччині представників ка
толицького віросповідання існує Католицька академічна служба обмінів (KAAD) з річним бюдже
том 4,5 млн євро (2013 р.). Кількість студентів та викладачів з України не є значною -  до 5-8 осіб. 
Перевага надається претендентам, що обрали ВНЗ в католицьких регіонах Німеччини [3].

Співробітництво між Німеччиною та Україною в науково-технічній галузі є багатома
нітним. Партнерами з української сторони переважно є групи дослідників з інститутів На
ціональної академії наук України та з університетів. З німецького боку партнерами є універ
ситети, великі дослідницькі заклади Фонду Гелмгольца, інститути Дослідницьких товариств 
імені Макса Планка та імені Фраунгофера, а також приватні підприємства.

Більша частина німецько-українських проектів підтримується відповідними міністер
ствами та  установами обох країн через фінансування наукових обмінів. Співробітництво 
також відбувається поза межами державного сприяння: поруч з офіційно зареєстрованими
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проектами відбуваються також неформальні контакти, наприклад, приватні запрошення 
німецькими науковцями українських колег, у  результаті яких виникають спільні проекти. 
Засідання Робочої групи з науково-технічного співробітництва за участю Федерального мі
ністерства освіти та досліджень та Міністерства освіти і науки України визначають спільні 
пріоритети та сприяють залученню нових партнерів з різноманітних дослідних сфер до коо
пераційних наукових проектів.

Інтенсивне співробітництво майже в усіх сферах фундаментальних досліджень допо
внюється проектами прикладних розробок у  таких сферах: матеріалознавство та фізичні і 
хімічні технології; нанодослідження, нанотехнології та нанобіотехнології; морські досліджен
ня; дослідження у  галузі охорони здоров'я та медичної техніки; інформаційні та телекому
нікаційні технології [11]. Головною проблемою двосторонньої співпраці, яка перешкоджає 
більш активній і плідній співпраці, є недостатнє фінансування українських учених порівня
но з німецькими, фізично та морально застаріла технічна база українських ВНЗ й академіч
них наукових установ, недосконалість насамперед українського законодавства, зокрема у 
сфері оподаткування та валютного регулювання.

Для дослідження двостороннього співробітництва в галузі освіти й науки є доцільним 
використання інтернет-ресурсів відповідних організацій та фондів. На сайті Федераль
ного міністерства освіти, науки, досліджень і технологій (Bundesministerum für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie) подається офіційна інформація і позиція ФРН сто
совно розвитку німецько-українських відносин, де відображено основні форми освітянсько
го та науково-технічного співробітництва на основі нормативно-правових документів; web- 
порталу “internationale-kooperation.de” , де відображено інформацію щодо можливостей та 
умов міжнародної співпраці у  сфері освіти та проведення наукових досліджень. На сторінці 
Конференції ректорів німецьких ВНЗ подано дані щодо двостороннього співробітництва у 
галузі вищої освіти та розміщено список партнерських ВНЗ Німеччини і України.

Окрему навчально-освітню нішу в Україні займає Гете-Інститут (Goethe-Institut), який за
ймається популяризацією німецької мови в Україні. Для українських педагогів пропонуються 
семінари й різноманітні послуги. У співпраці з українськими партнерами підтримуються наці
ональні та європейські проекти з популяризації іноземних мов. В Україні курси німецької мови 
пропонують 15 центрів вивчення німецької мови, рівномірно розподілених по всій території 
країни [10]. Німецькій меншині надається підтримка у  вивченні німецької мови та культури. 
Центри вивчення німецької мови пропонують диференційовану програму мовних курсів від 
початкового рівня аж до найвищого. Підготовка слухачів здійснюється за комунікативними 
методиками, після чого слухачі мають можливість скласти центральні іспити в Гете-Інституті.

Інформаційний центр Ґете-Інституту надає інформацію з актуальних аспектів культурно- 
суспільного й політичного життя Німеччини. Користувачам пропонуються значні фонди 
книг та інших інформаційних матеріалів, а також цільові інформаційні послуги для всіх, 
хто цікавиться Німеччиною, вивчає чи викладає німецьку мову. Дев’ять центрів навчально- 
методичної літератури та чотири читальних зали дають можливість зацікавленим з усієї 
України отримати потрібну їм інформацію. Завданням Ґете-Інституту є також переклади 
творів німецьких авторів українською мовою.

У Німеччині, окрім Українського Вільного університету, українську мову як предмет ви
вчають в інституті славістики Ґрайфсвальдського Університету ім. Ернст-Моріц-Арнда. Що
річно літом за сприяння коледжу ім. Альфреда Круппа та Ґрайфсвальдського університету 
проводиться літня школа “Ґрайфсвальдська україністика” , під час якої учасники мають змо
гу ознайомитися з мовою, культурою та наукою України [12].

Таким чином, за останні 25 років спостерігається інтенсифікація контактів між Укра
їною та Німеччиною в сфері освіти та науки. Українські студенти, науковці та викладачі 
отримали змогу, завдяки фінансовій підтримці німецьких фондів та організацій поглибити 
знання в ВНЗ Німеччини. В останні роки збільшується зацікавленість німецьких студентів 
та науковців у  проведенні досліджень в Україні.
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ДОСЛІДЖ ЕННЯ ОБЛАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 
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Reveals the social and geographical nature ofthe world educational space, highlighted its 
four main organizational and functional subsystems.

A scientific-theoretical and methodological basis for the formation o f  a new direction o f  
social and geographical research -geography education. Indicated that it explores a range o f  
issues related to spatial features and differences in shaping the content o f  education, learning
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and skills o f  the population, formation and development o f  forms and means o f  implementing 
continuous educational process. A diagram ofgeography education in the structure ofgeography, 
the role and tasks in the socio-geographical research..

Results o f applied research based on analysis and identified geographic differences in the 
educational level o f  the population and the development o f educational institutions o f  Ukraine. 
Basic calculations made on the statistical local (regional) education systems, and characterize 
the territorial organization o f social space, represent quantitative and qualitative indicators o f  
educational processes.

Defined indexes educational potential o f  the population and the capacity o f educational 
institutions. Based on the results, selected and shown in the cartographic models under five 
groups o f  regions, the characteristics o f which represent the highest, high, average, below 
average and low levels o f  these phenomena.

The results show that the highest rates o f  education o f  the population, with the eastern 
industrial and economically developed regions, they have reduced the average in the central 
regions and low in the western and south-eastern regions. The highest index o f  potential 
educational institutions have a regional system kernels forming and generating centers, which 
are city-regional centers with a long cultural tradition and modern educational largest regional 
socio-economic development. They generally provide educational services o f  the nearby regional 
educational systems o f  medium and low educational potential.

Ключові слова: освітній простір, географія освіти, обласні освітні системи, індекс 
освітнього потенціалу населення, індекс потенціалу закладів освіти.

Key words: space o f  education, geography o f  education, regional educational systems, the 
educational potential ofthe population index, the index o f  potential educational institutions.

Освіта -  багатогранний і різноплановий продукт людської пізнавальної діяльності. У на
ціональній та світовій науковій літературі її розглядають як: а. складний і довготривалий 
процес нагромадження людиною інтелектуальних і духовних цінностей, які трансформу
вались в систему інформації, знань, умінь й навичок індивідів, їхніх суспільних груп; б. сума 
засвоєних індивідами й суспільними групами знань, або іншими словами, як результат  
навчання; в. складна організаційно-функціональну система навчально-виховних закладів, 
установ управління і матеріально-технічного забезпечення, які організують й здійснюють 
освітню діяльність, що спрямована на задоволення потреб всіх вікових груп населення в 
освітніх послугах. [5]

Формування світового освітнього простору є довготривалим, складним і багатогранним 
процесом. На ранніх етапах розвитку наукової думки його дослідженнями займались такі ві
домі філософи, соціологи, педагоги, як І. Кант, Б. Верлен, П. Сорокін, Дж. Тернер. В сучасних 
наукових джерелах освітній простір тлумачать як сферу суспільної діяльності, де відбувається 
цілеспрямоване соціокультурне відтворення людини, становлення її як особистості на основі за
своєння загальновизнаних освітньо-змістовних життєво-практичних і наукових цінностей [3].

Новітні дослідження вчених Г. Шевельова, В. Генеціанського, Т. Франчука, В. Кременя 
розширили спектр пізнання освітнього простору. Систематизовані ними знання дозволили 
виділити наступні його структурні підсистеми:

а. цивілізаційно-культурну;
б. інформаційно-змістовну;
в. організаційно-функціональну;
г. розвитку інтелекту.
В системі суспільно-географічних досліджень, на нашу думку, освітній простір є одну із 

форм територіальної організації буття людини, організації суспільства і суспільних відносин. 
Також його можна вважати структурною частиною освітнього середовища, де роль території 
визначається метричними і топологічними характеристиками.

Важливе значення для суспільно-географічних досліджень має розмежовування понять 
“особистісний” і “суспільний” освітній простір Ми погоджуємось із твердженням Н. Касярума 
[3], що суспільний простір є формою соціальної єдності людей, яка створюється в результаті
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їх спільної освітньої діяльності й вважаємо його складною ієрархічною структурою, пірамі
дою просторів (нами визначено вище як територіальні системи освіти).

На нашу думку, особистісний освітній простір -  це простір “включеності” особистості, як 
суб’єкта навчально-виховного процесу, в структурні рівні (як правило чим вищий інтелект 
тим більша ймовірність “входження” до вищих рівнів) суспільного простору. Він відображає 
систему реальної взаємодії людини з відкритим соціальним освітнім середовищем і має пер
соніфіковану територіальну вираженість.

Відповідно до зазначених трактувань, суспільній географії належить провідна роль у  
проведенні просторової оцінки набуття людськими поколіннями навиків й умінь, транс
формування їх у  знання, дослідженні умов і результатів розвитку та діяльності культурно- 
освітніх осередків й центрів, формування та поширення прогресивних педагогічних ідей, 
створення науково-освітніх шкіл багатопрофільного навчання. Також вона досліджує те
риторіальні аспекти формування змісту та засвоєння знань різновікових груп населення, 
підготовку та забезпечення галузі господарювання, надання послуг та управління фахови
ми спеціалістами, виділяю різного рівня територіальні системи населення за рівнем його 
освітнього потенціалу. На основі запровадженого в Україні у  1996 р. класифікатора видів 
економічної діяльності, освіту виокремлено й представлено, як вид економічної діяльності, 
визнано як суб’єкт господарської діяльності. В зазначеному контексті суспільній географії 
належить роль проведення просторової оцінки ефективної організації й розміщення кож
ного з типів закладів освіти, становлення їх мережі, формування освітніх центрів, освітніх 
компонентно-функціональних і територіальних систем.

Таким чином, зазначені змістовна і функціональна багатогранність та взаємопов’язаність 
освіти у  системі складних суспільних відносин дають нам підстави говорити про формуван
ня сфери освіти, яку можна вважати просторово-часовим й комплексно-функціональним 
поєднанням систем сукупних наукових знань, умінь та навичок, організації освітніх закла
дів і форм навчання всіх вікових груп населення, формування освітньо-культурного та ви
робничого потенціалу.

Нагромадження на протязі за останніх тридцятирічних досліджень значного пласту 
суспільно-географічних науково-теоретичних і прикладних знань з організації й розвитку 
освіти в світовому соціумі, стало одночасно причиною і поштовхом започаткування диску
сій щодо виділення в її структурі (суспільна географія) нової дисципліни -  географії освіти. 
На нашу думку, географія освіти -  це наука, яка досліджує широке коло питань пов’язаних із 
просторовими особливостями й відмінностями формування змісту освіти, засвоєння знань 
і навичок населення, становлення й розвитку форм та засобів здійснення безперервного 
навчально-виховного процесу.

Виділення географії освіти як окремого напрямку наукових досліджень вимагає обґрунту
вання її ключових науково-методологічних аспектів -  об’єкта, предмета, методичних підходів 
досліджень, завдань досліджень, визначення місця та ролі в системі географічних наук. Ме
тодологічну основу цього процесу склали наукові доробки українських і закордонних вчених. 
Зокрема, з питань сучасних підходів визначення структури суспільної географії, праці А. Голі- 
кова, Я. Олійника, А. Степаненка [2], О. Шаблія [12], С. Нимик і С. Лаврова [12], теоретичних 
основ і прикладних проблем новітньої суспільної географії К. Немец [6] М. і О. Паламарчуків 
[7], М. Пістуна [9], Я. Олійника, А. Степаненка [8], М. Мальської [4], О. Шаблія [12], Л. Шевчук 
[13], аналізу організації й функціонування освітніх систем національного і регіонального рів
нів Т. Мельниченко [5], П. Вірченко [1], І. Касярум [3], В. Стецького [11] та ін.

Об’єктом досліджень географії сфери освіти, на нашу думку, є суспільство в систе
мі складних організаційно-функціональних і просторових освітніх відносин. В контексті 
суспільно-географічних досліджень саме суспільство може розглядатись у  глобальному, 
цивілізаційному, національному, регіонально-національному і локальному зрізах, то ж  і 
об’єктами освіти можуть бути відповідні їм  освітні сфери відповідних територіальних 
рівнів.
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Предметом дослідження географії освіти виступає просторова організація освітньої ді
яльності суспільства. Вона включає територіальні аспекти аналізу й оцінки розвитку освітніх 
явищ і процесів, формування різних рівнів просторових освітніх структур.

М етодологічною основою географ ії освіти є наукові напрацювання обґрунтування 
сфери освіти як складного системного утворення, для якого характерні риси терито- 
р іальності, комплексності, регіональної ц ілісності, системності і функціональної єд
ності. Територіальність, яку досліджує географія, є багатоплановим явищем. Вона ре
презентує освіту як ф ункціонально-цілісний (глобальний) простір і одночасно науково 
обґрунтовує його диференціацію, визначає відмінність концентрації і дисперсністю  
розміщення.

Комплексність -  взаємообумовлений і пропорційно взаємопов’язаний розвиток геосис
тем як єдиного цілого, який забезпечує зв’язок усіх підсистем і елементів. В географії осві
ти важливою фазою досліджень є стан параметрів показників функціонально-виробничих 
зв’язків освітньої підсистеми із підсистемами розселення населення і господарства. Їхня зба
лансованість дозволяє формувати оптимальні моделі організації освітнього процесу і підго
товки трудових ресурсів відносно потреб ринку праці.

Освітня система національного державного утворення в територіальному аспекті функ
ціонального розвитку є не однорідною. Це випливає з об’єктивних причин взаємозв’язку при
родних, соціальних, економічних й історико-політичних процесів, що взаємодіють у певному 
територіальному ареалі. Між цілісною національною і регіональними освітніми системами 
існує не певна функціональна залежність, яка формується на основі складних структурних, 
субординаційних, управлінських та інших системних зв’язків.

Сферу освіти можна вважати як складну динамічну систему з сукупністю підсистем 
територіальних і функціональних рівнів. Під кожною із систем розуміють сукупність еле
ментів, які на основі зв’язків перебувають у відношеннях між собою, утворюють цілісність 
та єдність. Територіальну системність сфери освіти доцільно розглядати на трьох рівнях: 
макрорівні -  глобальна і цивілізаційна територіальні освітні системи; мезорівні -  національ
на територіальна освітня система; мікрорівні -  регіональна і локальна територіальні освітні 
системи.

Функціональність сфери освіти визначається основними завданнями, напрямками і 
формами діяльності. ЇЇ структурними елементами є: інтелектуально-освітня підсистема, яка 
здійснює формування системи знань, змісту освіти, технології нових безперервних і дистан
ційних форм навчання;. підсистема організації й практичного впровадження навчально- 
виховного процесу; підсистема підвищення кваліфікації професійної перепідготовки трудо
вих ресурсів.

Місце географії освіти в системі наук визначається роллю, яку вона виконує в суспіль
стві. Як вже зазначалось, освіта є загальносуспільним явищем й продуктом його діяльності, 
тож місце географії освіти поза суспільною географією не реальне.

Сама ж  суспільна географія є складною науковою дисципліною, Це зумовлено перш за 
все складністю організації і форм діяльності самого суспільства. Базовими структурними 
елементами і одночасно її підсистемами є географія населення, соціальна, економічна і по
літична географія.

У визначені сучасного місця географії освіти ми частково використали схему струк
тури суспільної географії, яку запропонував проф. С. Лаврова, в якій кожна із визна
чених автором підсистем, а це -  географія населення, соціальна і економічна географії, 
сфери пересікаються, а не існують окремо і між  ними налагоджені тісні різносторонні 
зв ’язки. Також проф. С. Лавров, один із перших, хто в системі суспільної географії. виді
лив географію освіти і науки та зазначив її місце в зоні перетину економічної і соціальної 
географії.

Наш підхід виділення географії освіти як самостійного дослідження ґрунтується на ро
зумінні постійних процесів нагромадження наукових знань й розширення напрямків до
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сліджень суспільної географії. З іншого боку, більшість країн світу вступила в етап фор
муванням інформаційного суспільства, впровадження різноцільових інноваційних освітніх 
програм, що суттєво підняло значення освіти у  всіх напрямках суспільного відтворення. Ми 
вважаємо простір і його наукову географічну інтерпретацію базовою основою формування 
суспільства, його відносин і підставою розвитку суспільної географії.

На нашу думку, структурними рівнями сучасної суспільної географії є географія насе
лення, соціальна, економічна і політична географії, сфери яких пересікаються й між ними 
налагоджені різні види зв’язків. Враховуючи сутності освіти, яка зачіпає проблеми просто
ру населення, інтелектуальних надбань і змісту освіти, формування складної і різноцільової 
системи інститутів навчання, інструментів державно-політичного регулювання, ми вважає
мо, що місце географії освіти в зоні перетину зазначених сфер географії.

ГП - географічний простір 

СГ - суспільна географія 

ГН - географія населення 

ЕГ - економічна географія 

СоГ - соціальна географія

ГО - географія освіти 
Пг - політична географія

Рис. 1. Схема місця географії освіти в системі географічних наук

Завдання географії освіти тісно пов’язані із потребами суспільства, необхідністю держави 
формувати і реалізовувати освітню політику. Географія освіти належить роль безпосереднього 
сприяння досягнень оптимального освітнього процесу в територіальному вимірі, підвищення 
інтелектуально-культурного потенціалу населення країни, окремих її регіонів.

Первинними завданнями географії освіти можна вважати:
а) аналіз умов, причин і факторів, які впливають на формування системи освітнього 

середовища, організацію навчально-виховного процесу, формування інтелектуального 
потенціалу країни, окремих регіонів і населених пунктів;

б) вивчення просторових особливостей формування освітньої думки, освітніх товариств й 
центрів та визначення їхньої ролі у формуванні українського культурно-освітнього простору;

в) проведення аналізу просторового розміщення і функціонування окремих типів закладів 
освіти, раціональної оптимізації їхньої мереж з врахуванням просторових особливостей 
розселення населення країни, окремих регіонів і типів поселень;

г) дослідити і створити оптимальну модель територіальної організації закладів освіти, 
формування різного рангу освітніх центрів, територіальних освітніх систем для найбільш 
повного і збалансованого забезпечення всіх вікових груп населення всіма видами навчально- 
виховних послуг;

д) визначити освітній потенціал населення країни, окремих регіонів і типів поселень, 
розкрити соціально-просторові аспекти політичної, господарської і соціально-культурної 
активності, громадянської активності;

е) розробити теоретичніосновиіметодичні підходисуспільно-географічногопрогнозування 
розвитку сфери освіти, визначити заходи національного, регіонального і локального рівнів 
покращення її функціонування.
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У ряді наших праць ми вже аналізували суспільно-географічні аспекти формування, 
розвиток й функціонування таких територіально-освітні систем (ТООС) як локальні, 
адміністративно-районні та багато адміністративно-районних освітній систем (ЛОС, АРОС, 
БАРОС). Між ними існують тісні організаційно-функціональні й територіальні зв’язки на основі 
яких здійснюються практична реалізація завдань освіти, зокрема, підготовка навчальних 
програм та формування змісту освіти, формування освітнього потенціалу населення, 
створення мережі різних типів навчальних закладів, установ організації й управління, 
господарської інфраструктури. Кожна із них є системно-освітнім утворенням відповідного 
організаційно-функціонального і територіального рівня і у  зазначеній послідовності, на основі 
функціонально-освітніх і територіальних зв’язків, входять до наступної і більш складної 
освітньої системи (ОС), якою є обласна освітня система. (ООС).

Основу формування ООС складають обласні системи розселення (ОСР). Міста-обласні 
центри, столичний центр АР Крим виступають їх формуючими ядрами. Якісні і кількісні 
характеристики ОСР визначають сукупність і просторову впорядкованість типів поселень, 
розподіл та виконання функцій в межах обласних територіально-адміністративних утво
рень. Також ОСР вирізняються показниками демографічного, працересурсного, освітньо- 
культурного та ін. потенціалів, в історичному і сучасному вимірах, різним рівнем політичної, 
соціально-економічної та культурно-освітньої активності населення.

ООС є складним ф ункціонально-ком понент ним  і  т ерит оріальним  ут воренням , 
тісно інтегрованим в соціально-культурний і економічний простір обласних суспільних те
риторіальних систем (ОСТС), різнофункціональні суспільні системи вищих регіональних та 
національного територіальних рівнів.

Розглядаючи функціонально-компонентну структуру організації ООС ми вважаємо за 
доцільне виділити три базових структурних блоки:

а) підсистема суспільних інститутів формування змісту освіти;
б) підсистема регулювання формування та практичного використання освітнього по

тенціалу населення;
в) підсистема державного регулювання форм та засобів організації навчально-виховного 

процесу населення;
У формуванні змісту освіти, на нашу думку, бере участь два суспільні інститути:
а) населення території, зокрема його народна педагогіка сформована на традиціях на

ціональної культури та соціального досвіду;
б) соціально організовані групи населення (наукові установи, громадські організації), 

окремі особистості, які здійснюють “конструювання” змісту освіти залежно від науково- 
освітніх, а також національно-культурних і соціально-економічних вимог суспільства.

Сучасний зміст освіти ООС формується на основі взаємопов’язаності світових, 
національних (загальнодержавних) і регіональних компонент наукових й загальнокультурних 
суспільних цінностей. Національна компонента ґрунтується на кращих історико-культурних 
й освітніх досягненнях нації та світових традицій, їхньому науковому осмисленні та 
змістовній інтерпретації до рівня конструювання національних освітніх програм, написання 
навчальних підручників і посібників. Базовим координуючим ядром формування змісту освіти 
національного рівня в Україні є науково-педагогічні діяльність вчених Академії Педагогічних 
наук і її підрозділів -  науково-дослідних інститутів, професорсько-викладацького складу 
провідних ВНЗ країни, вчителів-методистів.

Регіональна складова змісту освіти ґрунтується на основі нагромадження й узагальнення 
досвіду, навичок і умінь різних напрямків діяльності населення конкретної території, посту
повому перетворенні у систему знань. За суттю це складне, довготривале суспільно-культурне 
явище. На початкових фазах вона формувалося у  родинах і громадах, пізніше у школах на
родними вчителями, культурно-просвітніми діячами, громадськими спілками. В сучасних 
умовах регіональна складова змісту освіти ООС має комплексний характер формування і 
реалізується завдяки тісній співпраці науковців, громадськості і педагогів-методистів те
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риторії області. Основу змісту складають конкретні матеріали сучасного стану різнобічного 
розвитку території регіону, особливості стану природного середовища, надбання культури, 
характерні, особливі й відмінні риси організації господарської діяльності обласного терито
ріального утворення, події та відомі постаті історичного минулого і сучасності, їхні педаго
гічні доробки.

Залучення до навчально-виховного процесу регіональної складової змісту сприяє більш 
повному розкриттю сутті ряду навчальних предметів, взаємодоповнення і збагачення ви
ховної тематики національних освітніх програм закладів загальноосвітнього і професійно
го навчання. Як приклад регіональної складової формування змісту освіти й використання 
навчально-виховному процесі є зразки педагогічної діяльності А. Макаренка, І. Блажкевич, 
В. Сухомлинського, інших педагогічних діячів, сучасних вчителів-методистів.

Освітній потенціал ООС тісно взаємопов’язаний і корелюються з якісно-освітнім потен
ціалом населення адміністративної області (АО). Із зазначеного, відповідно, випливає, що 
чим вищий освітніх рівень населення, тим вищим є соціально-культурний і економічний 
потенціал АО. Також, на нашу думку, загальноосвітній потенціал населення має безпосеред
ній вплив на рівень продуктивності праці трудових ресурсів, є одним із ключових чинників 
формування і розвитку галузей виробництва, соціальної сфери території. Крім цього спо
стерігається взаємозв’язок галузевої структури господарства і структури фахового навчання 
закладів професійної освіти АО.

На нашу думку, суспільно-географічні дослідження освітнього потенціалу населення 
країни, окремих територій-областей доцільно здійснювати на основі розрахунку індексів 
відносних величин за допомогою яких вивчається динаміка явища дослідження шляхом їх
нього агрегування із більш складними процесами.

Для розрахунків індексів освітнього потенціалу населення України в розрізі АО ми ви
користали наступні показники: кількість охоплення дошкільними навчально-виховними за
кладами дітей віком 3-5 років; охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного 
віку; частка осіб із освітою не нижче “базова вища” серед населення 25 і старші; Середня 
тривалість навчання осіб 25 і старші; середній бал результатів ЗНО[10].

Згідно наших розрахунків освітнього потенціалу населення України найвищих показни
ків освіти населення досягли області Дніпропетровська Донецька, Сумська і Харківська роз
рахункових індекс яких відповідно становить 0,8356; 0,83420; 0,8330; 0,8300.

До переліку регіонів із відносно високими рівнем освітнього потенціалу населення нале
жать Черкаська, Одеська, Київська, Миколаївська і Луганська області індекс яких відповід
но становить 0,8291; 0,8202; 0,8185; 0,8117; 0,8112.

Середні показники рівня освітнього потенціалу населення мають області Запорізька, Ві
нницька, Полтавська, Кіровоградська і Хмельницька індекс потенціалу яких відображається 
показниками 0,8080; 0,8076; 0,8045; 0.8027; 0,8018.

Рівень нижче середнього освітнього потенціалу населення характерний для Херсонської, 
АР Крим, Львівської, Чернігівської і Тернопільської областей. Їхній індекс відповідно складає
0,7931; 0,7927; 0.7891;0,7873; 0,7740.

Низький рівень освітнього потенціалу населення у  областях Рівненська, Чернівецька, 
Житомирська. Волинська, Івано-Франківська і Закарпатська. Їхній індекс нараховує відпо
відно 0,7630; 0,7588; 0,7586; 0,7547; 0,7412; 0,6876 пунктів.

Створені на основі отриманих розрахунків індексу освітнього потенціалу населення 
України картографічні матеріали (рис. 2), свідчать, що найвищі й високі показники розви
тку явища дослідження мають східні і центральні регіони країни, середні і низькі -  області 
частини півдня і півночі, а також західні регіони країни. Основними причинами таких тери
торіальних відмінностей є кількісні показники чисельності й щільності населення, рівень ур
банізації і особливо зайнятості у галузях високотехнологічних виробництв та запровадження 
новітніх технологій.
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Рис. 2. Індекс освітнього потенціалу населення України, 2013 р.

Територіальна незбалансованість освітнього потенціалу населення країни має негативні 
риси і при тенденції до посилення у майбутньому може стати підставою для ускладнень збе
реження єдиних національних освітніх стандартів населення і відповідно рівня його життя.

Важливимнапрямкомсуспільно-географічнихдослідженьООСєвивченняфункціонально- 
компонентної структури і територіальної організації установ і закладів практичної реалізації 
навчально-виховного процесу населення.

Також  потрібно наголосити, що найвищого рівня функціонування і надання освіт
ніх послуг досягають ООС з повним спектром закладів загальної освіти, закладів про
фесійного навчання і особливо ВНЗ. Завдяки цьому ООС досягають найвищого еконо
мічного ефекту пов’язаного із досягнення оптимального рівні організації навчального 
процесу і зменшення фінансових витрат, формування оптимальних територіальних 
організаційно-функціональних моделей та вирішення проблем пішохідної й особливо 
транспортної доступності, залучення до навчального процесу педагогічних і науково- 
педагогічних працівників найвищої кваліфікації. Крім того, кожна ООС формує осо
бливе соціально-культурне середовище, яке функціонально і територіально активно ін 
тегрується в соціум.

Згідно національних стандартів й норм, ООС контролюють і забезпечують повний базо
вий спектр організації послуг загальноосвітнього навчально-виховного процесу включно із 
програмами компенсуючого і реабілітаційного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку. 
На рівні обласних департаментів освіти координуються програми позашкільного навчально- 
виховного процесу Центрів дитячої та юнацької творчості, Дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, Малої академії наук та інших закладів, залучення обдарованої шкільної молоді області 
до пошуково-наукової роботи з науковцями ВНЗ [10].
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На рівні обласних рад і державних адміністрацій АО корегуються питання будівництва, 
матеріально-технічного забезпечення і ефективності експлуатації господарської інфраструк
тури, транспортного довезення школярів до навчальних закладів ЛОС. Державні обласні 
адміністрації здійснюють корекцію державних асигнувань поточного фінансування (нара
хування і виплата заробітної плати, господарські витрати) та контроль використання дер
жавних і приватних коштів.

Закономірно, що економічний рівень розвитку території АО є основною умово стійкого 
розвитку й функціонування ООС. По-перше він є джерелом формування дохідної частини 
бюджетів і регулятором виділення коштів для фінансування основних витратних статей за
кладів освіти. По-друге, галузева структура господарства АО визначає потреби і впливає на 
формування професійної структури підготовки трудових ресурсі у закладах професійного 
навчання ООС.

Територіальна організація ООС є базовою основою їхнього формування, розвитку й 
функціонування. У наших дослідженнях ми розглядаємо територію не як випадковий а без
посередній фактор впливу на розвитку освітніх процесів. Впливовими умовами, що впли
вають на організацію і функціонування ООС є особливість положення, кількісні показники 
площі й конфігурації, розселення і щільності населення, історичні особливості та сучасний 
стан формування суспільно-політичних, соціально-економічних відносин і процесів.

Основним напрямком суспільно-географічних досліджень територіальної організації і 
функціонування ООС є оцінка стану і обґрунтування напрямків покращення розміщення 
основних типів навчальних закладів освіти. Також завдяки широкому спектру типів по
селень в Україні і концентрації в них різної функціональної структури навчальних закладів 
освіти, важливим напрямком вивчень є формування інтегральних системно-функціональних 
утворень (різні рівні освітніх комплексів) й територіально-функціональних освітніх систем 
(ЛОК, АРОС, БАРОС).

Кожна із ООС України володіє особливими рисами територіального організації, а також 
кількісним і якісними показниками розвитку основних напрямків освітніх процесів, а тому 
потребує окремих глибоких суспільно-географічних досліджень.

В наших суспільно-географічних дослідженнях ми презентуємо результати тільки їх най
більш загальних напрямків. Зокрема, це стосується оцінки, на основі визначення індексів 
розвитку, загальноосвітніх дошкільних, шкільних і позашкільних навчально-виховних за
кладів у взаємозв’язку із рівнем надання послуг.
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Рис. 3. Індекс потенціалу закладів загальної освіти і послуг ООС України, 2013 р.

Показані на графіку (рис. 3.) результати розрахунків та ранжування ООС України за ін
дексом локалізації (ІЛ) потенціалу закладів загальної освіти і послуг умовно можна виділити 
у  дві групи. Першу групу складають ООС з ІЛ. (зонз) < 1,0. Вони характеризуються низьким 
рівнем, формування мережі, організації функціонування і наданням послуг у відношенні до

278



ІІІ. ГЕОГРАФІЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ У КР А ЇН И

середньо національного показника потенціалу зазначеного явища дослідження. Другу групу 
представляють ООС де ІЛ. (зонз) > 1,0. Показники їхньої мережі, а також організації функці
онування і наданням послуг потенціалу загальноосвітніх закладів та надання послуг відпо
відають середнім і вищим від середнього загальнонаціонального рівня.

Організація й діяльність загальноосвітніх закладів, надання послуг й системи закладів 
професійного навчання та надання послуг ООС України має ряд відмінних рис. Головна 
із них -  суттєва міжобласна різниця амплітуд показників розвитку зазначених явищ. Так 
ІЛ. (зонз) складає 0,8 пункти, а ІЛ. (зпн) -  1,8 пункти Це, на нашу думку, свідчить про більш 
збалансований розвиток у структурі ООС організації загальноосвітніх закладів та послуг у 
порівнянні із закладами професійного навчання.

Рис. 4. Індекс потенціалу закладів професійного навчання і послуг ООС України, 2013 р.

Рис. 5. Індекс потенціалу закладів освіти ООС України, 2013 р.
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Аналізуючи отримані результати (рис. 4) ІЛ. (зпн) ООС, їх ранжування за рівнем розви
тку, функціонування та надання послуг можна зробити наступні висновки:

а) тісна залежність структури господарської системи і рівня соціально-економічного роз
витку АО із професійними напрямками й кількістю підготовки трудових ресурсів ООС;

б) значна різниця потенціалів закладів професійного навчання і надання послуг ООС (у 
2,3, і навіть 4 рази) з відповідно низьким і високим рівнями розвитку;

в) основний освітній потенціал закладів професійного навчання ООС більшості АО фор
мують ОС міст-обласних центрів.

Результати досліджень свідчать про значну диференціацію показників освітнього по
тенціалу навчальних закладів ООС України. Застосовуючи метод групування можемо за
значити, що перші два рівні (рис. 5.) формують 14 ООС потенціал навчальних закладів і 
рівень надання послуг яких є низьким і не перевищую середнього національного показни
ка (І (зо) < 1,0). Характерною особливістю є те, що них входять області як із високим так і 
низьким демографічним та виробничим потенціалом (відповідно Донецька, Луганська та 
АР Крим, Волинська, Чернівецька та ін.). Третій і четвертий рівні складають ООС потенціал 
навчальних закладів і надання послуг яких є вищим та високим відносно середнього наці
онального показника (І (зо) > 1,0). Провідні місця в цих групах належить регіонам, де міста- 
обласні центри є найбільшими економічними, історично-культурними і освітніми центрами 
країни. Це Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська ООС.

Найвищі рівень потенціалу навчальних закладів і надання послуг має столичний регіон. 
Індекс зазначених досліджень Київської ООС становить більше 1,2, а потенціал підготовки 
професійних фахівців у  закладах освіти м. Київ -  2,3.

Тож, отримані результати свідчать, що найвищі показники рівня освіченості населення 
України, мають східні промислово і економічно більш розвинені регіони. Знижується вони 
і є середніми у  центральних областях й низькими у  західних та південно-східних регіонах 
країни.

Найвищі показники індексу потенціалу закладів освіти мають обласні системи ядрами 
формування і генеруючими центрами, яких є міста-обласні центри з давніми культурно- 
освітніми традиціями і найбільшим сучасним регіональним соціально-економічним розви
тком. Як правило обласні системи з показниками найвищого розвитку надають частину 
освітніх послуг населенню прилеглим освітнім системам з середнім та низьким потенціа
лом.
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ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК І СТРУКТУРУ  
ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин 
Lena-Konotop@m.ail.ru

This paper analyses the demographic change o f  Chernihiv region over the past twenty 
fou r years. Namely, changes in the population o fthe  region in general and in the context o f 
particular areas. The decreased percentage o f the population o f the region is determined in 
the period from  1990 to 2014. Also the change o f fertility, mortality and natural population 
growth Chernigov is analysed. Permanent population distribution o f Chernihiv region on 
certain age groups is considered and what changes have occurred with the data rates fo r  
a specified period o f time. The dynamics o f  general education schools and kindergartens 
Chernihiv region was analysed. It was revealed how the change o f proportion o f the child 
population affects the number o f  schools. As a result o f  work, it was revealed how changes 
o f demographic indicators influence the development and structure o f  educational complex 
o f Chernigov.

К л ю чов і слова: демографічні показники, освітній комплекс, дошкільний
навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, Чернігівська область.

Key words: demographics, educational complex, pre-school, general education, 
Chernihiv region..

Актуальність дослідження. Надання якісних освітніх послуг населенню є запорукою 
успіху розвитку суспільства. Дослідження чинників які впливають на розвиток та становлення 
освітнього комплексу сприяє кращому розумінню його формування. Населення є споживачем 
освітніх послуг, зміна демографічних показників, а особливо зменшення кількості дитячого 
населення, впливає на розвиток освітнього комплексу. На сьогодні населення Чернігівської 
області постійно скорочується за рахунок переваги смертності над народжуваністю. 
Скорочення частки дитячого населення впливає на кількість майбутніх учнів у навчальних 
закладах, а отже і на кількість навчальних закладів у  майбутньому. Тому дуже важливим є 
дослідити як саме демографічні чинники впливають на становлення освітнього комплексу 
області.

Мета дослідження: проаналізувати вплив демографічних чинників на формування та 
розвиток освітнього комплексу Чернігівської області.

Виклад основногом.атеріалу. На сьогодні Чернігівська область є одним із найпроблемніших 
регіонів країни в демографічному плані. Населення області постійно скорочується в усіх її 
районах. Особливо гостро демографічні проблеми виражені у північних районах Чернігівської 
області. За період з 1990 по 2014 роки населення регіону скоротилося на 354,8 тис. осіб або 
ж  на 25,1 %  (табл. 1).
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Таблиця 1
Чисельність наявного населення Чернігівської області (тис. осіб)

Роки 1990 1995 2000 2006 2010 2014

Відсоток (%) 
скорочення 
населення 
області за 
останні 
24 роки

Чернігівська область 1412,6 1367,3 1279,7 1168,4 1109,7 1057,8 25,1
м. Чернігів 301,1 313,6 307,8 299,6 297,4 294,8 2,09
м. Ніжин 81,3 82,1 78,2 75,5 74,3 72,5 10,8
м. Прилуки 72,3 73,9 68,5 61,2 59,2 57,8 20,05
м. Новгород-Сіверський 15,43 15,01 14,7 14,4 14,02 14,2 7,9

Райони Чернігівської області
Бахмацький 67,5 64 59,4 51,9 48,6 45,8 32,1
Бобровицький 50 45,5 42,1 38,2 35,8 33,8 32,4
Борзнянський 53,1 49,7 45 39,3 35,8 32,5 38,7
Варвинський 21,7 21,2 20,5 18,8 17,6 16,5 23,9
Городнянський 44,3 42,5 38,5 33,5 31,1 28,9 34,7
Ічнянський 49 45,7 42 37,8 34,9 32,3 34,08
Козелецький 75,5 69,1 63,1 56,2 51,4 47,2 37,48
Коропський 38,4 35,9 33,2 29,1 26,4 24,02 37,44
Корюківський 38,2 37 34,9 31,1 29,1 27,5 28,01
Куликівський 26,9 24,7 22,9 20,6 19,2 17,5 34,9
Менський 52,7 50,2 46,5 42,3 39,9 37,2 29,4
Ніжинський (з м. Ніжин) 126,2 123 115,5 108,9 105 100,7 20,2
Н.-Сіверський (з м. Н.- 
Сіверський) 57,7 55,01 51,7 46,9 43,92 27,9 51,6
Носівський 44,5 41,7 38,5 34,1 31,9 29,8 33,03
Прилуцький (з м. Прилуки) 144,6 147,8 137 122,4 118,4 115,6 20,05
Ріпкинський 46,9 43,1 39,1 33,9 31 28,2 39,8
Семенівський 28,1 26,6 24,4 21 19,4 18,3 34,8
Сосницький 28,9 27,2 25,5 22,7 21 19,2 33,5
Срібнянський 17,6 16,4 15,2 13,3 12,4 11,5 34,6
Талалаївський 19,7 18,3 17,2 15,4 14,3 13,4 31,9
Чернігівський (з м. Чернігів) 376,4 385,2 371,9 356,8 351,3 346,9 7,8
Щорський 37,4 35,5 32,3 27,8 25,7 24,2 35,2

Складено за даними головного управління статистики у Чернігівській області [1, с. 15-28]

Найбільш активно скорочення населення за останні 24 роки відбувалося у  Новгород- 
Сіверському (51,6 %), Борзнянському (38,7 %), Козелецькому (37,4 %) та Корюківському 
(28,01 %) районах. Скороченню кількості населення області сприяють високі показники 
смертності, які перевищують показники народжуваності. Постійне скорочення народжу
ваності призводить до від’ємного приросту населення, який на даний момент становить 
у  середньому для області -9,4 %а Особливо низький природний приріст спостерігається у 
сільських регіонах -18,2 %а У міських поселеннях він помітно кращий і становить -3,9 %а 
Обсяг природного скорочення населення Чернігівщини зростав до 2005 року. За останні 
роки простежується незначне зменшення цього показника. Природне скорочення населен
ня спостерігалося в усіх районах і містах обласного значення. Найвищою його інтенсивність 
була у  2010 році в Ніжинському (-17,5 %() і Куликівському (-17,3 %() районах, а наймен
шою -  у  містах Чернігів (-1,9 %() та Ніжин (-2,6 %ф У 2014 році показник природного при
росту населення в області становив -9,4 % о (табл. 2). Чернігівщина має регресивну вікову 
структуру населення. Частка наймолодшого населення області у  віці 0-14 років становить
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13,1 %  загальної кількості населення регіону, частка населення віком 15-64 роки, основного 
постачальника трудових ресурсів, -  68,2 %. Високою залишається частка осіб старших ві
кових груп (понад 65 років) -  18,7 %. Це найвищий показник серед усіх регіонів України. У 
перспективі слід очікувати зростання чисельності осіб похилого віку, оскільки у вікову групу 
15-64 роки вступатимуть діти та підлітки, чисельність яких менша за групи населення, що 
вийдуть із неї [2, с. 5] (таблиця 3).

Таблиця 2
Народжуваність, смертність і природний приріст населення Чернігівської області

(тис. осіб)

Роки

Кількість народжених Кількість померлих
Природний приріст 
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1990 15 283 9914 5369 20 861 7811 13 050 -5578 2103 -7681
2000 8818 5217 3601 25 185 10 706 14 479 -16 367 -5489 -10 878
2005 8792 5750 3042 25 405 10 798 14 607 -16 613 -5048 -11 565
2010 10 091 6577 3514 21 644 9936 11 708 -11 553 -3359 -8194
2014 8742 18 337 -9595

На 1000 осіб наявного населення
1990 10,8 12,9 8,4 14,8 10,2 20,3 -4,0 2,7 -11,9
2000 6,9 7,1 6,8 19,8 14,5 27,3 -12,9 -7,4 -20,5
2005 7,5 8,1 6,5 21,6 15,3 31,0 -14,1 -7,2 -24,5
2010 9,1 9,5 8,5 19,6 14,4 28,3 -10,5 -4,9 -19,8
2014 9,2 18,6 -9,4

Складено за джерелом [2, С. 5]

Таблиця 3
Розподіл постійного населення Чернігівської області за окремими віковими групами

(тис. осіб)
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1995 1359,3 247,6 265,0 298,5 755,3 849,0 1060,8 339,0 262,7
2000 1272,6 206,0 224,1 260,8 705,2 822,3 1011,8 343,3 244,3
2005 1179,2 158,9 175,1 208,7 698,4 772,8 970,5 305,7 247,5
2010 1101,2 139,6 151,2 175,9 674,6 745,0 925,3 275,4 216,6
2014 1058,3 138,6 147,6 166,9 640,9 721,7 891,4 269,8 198,0

Складено за джерелом [1, С. 15-28]

В усіх районах області скорочується частка дитячого населення. Це позначається на 
структурі освітнього комплексу Чернігівської області. Кожного року, починаючи з 1995 року 
і до сьогодні, закривається значна кількість навчальних закладів, особливо загальноосвітніх 
шкіл і дитячих садків (табл. 4).
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Таблиця 4
Динаміка загальноосвітніх начальних закладів і дитячих садків Чернігівської області

Роки Кількість ЗОШ, 
одиниць

Кількість учнів, 
тис. осіб

Кількість дитячих 
садків, одиниць

Кількість дітей у 
закладах, осіб

1995/96 891 177,1 550 34667
1997/98 863 175,8 571 27258
1999/00 846 170,0 515 22754
2001/02 843 161,6 509 22052
2003/04 811 146,1 493 22081

2005/06 778 128,8 461 22649
2007/08 735 113,9 446 23929
2009/10 689 103,3 415 25538
2011/12 654 96,7 434 27788
2013/14 625 91,3 439 30345
2014/15 613 91,3 - -

Складено за джерелом [3, С. 152-167]

Насамперед це стосується сільських поселень області. Недостатня кількість учнів в сіль
ських школах призводить до того, що кількість учнів у  класах може досягати лише декількох 
чоловік, а на деякі класи учнів зовсім може не набратися. Саме тому багато сільських шкіл 
вже закрили на даний момент, а тому учні змушені тепер навчатися в школах сусідніх сіл. У 
зв ’язку з закриттям даних шкіл втрачають роботу як вчителі так і весь обслуговуючий пер
сонал школи. Для оптимізації мережі навчальних закладів і забезпечення належного рівня 
навчального процесу в Чернігівській області створюються освітні округи. Їх географія, кіль
кість, наповнюваність залежать від демографічної ситуації та вікової структури населення, 
зокрема від частки дітей шкільного віку. Навіть побіжний аналіз даних табл. 3 і 4 дозволяє 
встановити пряму залежність між кількістю дитячого населення та кількістю загальноосвіт
ніх навчальних закладів і дошкільних установ.

Якщо й надалі кількість дитячого населення буде скорочуватись такими ж  темпами, то 
освітній комплекс області зазнає ще більших перетворень. Створення освітніх округів для 
вирішення зазначених проблем має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, 
завдяки формуванню базових шкіл забезпечується висока якість освітніх послуг, зменшу
ються фінансові витрати на утримання одного учня, з іншого, це призводить до скорочення 
робочих місць, занепаду та  руйнації шкільних приміщень, ускладнення доступності шкіл для 
дітей, особливо при використанні шкільних автобусів. Відтак пошук розумного балансу між 
створенням освітніх округів і забезпеченням територіальної доступності навчальних закла
дів для школярів залишається нагальним науково-прикладним завданням.

Отже, як показує науковий аналіз, між динамікою демографічних показників, які пре
зентують однойменний чинник, і розвитком мережі освітнього комплексу Чернігівської об
ласті існує тісна, пряма залежність. Демографічний чинник має обов’язково враховуватися 
як для оптимізації нині діючої мережі навчальних закладів Чернігівської області, так і для 
оцінки перспективи їх розвитку у найближчі роки. Вдосконалення функціонування освітніх 
округів можливе лише за злагодженої дії Міністерства освіти, державних, обласних, місце
вих органів управління та врахування економічних і географічних чинників.
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Actual trends ofthe transport infrastructure ofbig cities ofthe Western region ofUkraine have 
been considered. The modern concept o f  transport infrastructure ofthe big city and its elements 
are defined. The features ofthe road network ofbig cities in the Western region ofUkraine are 
analized. The modern trends o f automobile, railway, electric and avia transport are considered.
The main problems and future directions o f development o f the transport infrastructure o f big 
cities o f the Western region o f Ukraine are selected.
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Розвиток транспортної галузі сучасного міста неможливий без наявності відповідних 
установ, споруд, обладнання й комунікацій, сукупність яких утворює транспортну інфра
структуру. Вона є визначальною для розвитку багатьох міст, оскільки від її наявності сут
тєво залежить функціонування господарського комплексу. Особливо актуальним розвиток 
транспортної інфраструктури є для міст Західного регіону України, які приймають основні 
пасажирські та вантажні потоки із європейських країн. Для їх спрямування та логістики 
необхідний високий рівень розвитку інфраструктури, щоб забезпечити швидке та надійне 
транспортне сполучення.

Дослідження актуальних проблем розвитку транспортної інфраструктури західноукраїн
ських міст здійснювалися багатьма вченими, однак прикладних праць з цієї тематики є зо
всім небагато. З них можна виокремити публікації О . Бордун, М . Габреля, В . Мазура, М . Ма- 
цяха, І . Ровенчака, С . Тархова, О . Шаблія та інших. Щоправда проблеми розвитку окремих 
компонентів туристичної інфраструктури у  цих містах залишаються недостатньо дослідже
ними, особливо у  контексті трансформації господарського комплексу міських поселень.

Метою цієї публікації є геопросторовий аналіз сучасних тенденцій розвитку транспорт
ної інфраструктури великих міст Західного реґіону України та її компонентів.

У сучасній українській географічній та економічній літературі ще немає чіткого визна
чення транспортної інфраструктури (великого) міста. Поки що відсутнє точне формулюван
ня такого поняття, оскільки більшість дослідників інфраструктури транспорту не вивчали її 
структури, функціонування і впливу у  міських поселеннях. Враховуючи всі вищезгадані під
ходи до дефініції терміну, ще кілька років тому було запропоноване власне робоче визначен
ня: транспортна інфраструктура великого міста -  це взаємопов’язана у  ньому сукупність 
шляхів, вузлів, обслуговуючих підприємств, рухомого складу й інших подібних об’єктів, які 
забезпечують функціонування і розвиток міського господарства, а також потреби населення 
у  переміщенні [2].

Згідно підходів більшості вчених-географів і економістів можна зробити висновок, що 
транспортна інфраструктура є основою (фундаментом) розвитку сучасного великого міста.
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Часто економіку вважають керівною силою для розвитку інфраструктури, однак остання 
має випереджати господарство, створюючи умови для його зростання.

У більшості наукових досліджень транспортна інфраструктура великих міст варто роз
глядається як сукупність певних елементів, з яких вона складається. На сьогодні транспорт
на інфраструктура в містах охоплює поєднання територіальних і галузевих об’єктів і видів. 
Звідси й розглядатимемо головно її головні галузі: вулично-дорожню мережу, інфраструкту
ри автомобільного, залізничного, електричного й авіаційного транспорту.

У всіх обласних центрах заходу України розвинені мережі автомобільного та залізнично
го транспорту. У шести з них функціонує електротранспорт (тролейбусні мережі, у  Львові -  
тролейбусні та трамвайні), у  чотирьох (Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород) -  постій
но діючий авіатранспорт. У межах м. Тернополя також здійснюються пасажироперевезення 
річковим транспортом, але вони є незначними й переважно для рекреаційних потреб.

Традиційно до вулично-дорожньої мережі (ВДМ) великих міст належать міські вулиці 
та дороги, а також проїзди, тротуари, мости й шляхопроводи. Доповнюючими елементами 
ВДМ також є системи вуличного освітлення і дощової каналізації.

Для обласних центрів заходу України характерна також компактність забудови і ву
личної мережі. Більшість цих міст мають невелику площу (до 150 км2) при досить значній 
довжині міських вулиць і доріг (200-580 км). Найдовша протяжність ВДМ у Львові та Чер
нівцях, а найкоротша -  в Ужгороді (табл. 1). Величина компактності вуличної мережі міст 
співпадає із її щільністю. Звідси -  чим більша густота ВДМ у місті, тим вона компактніша. У 
Західному регіоні України серед великих міст найбільша щільність вуличної мережі у Луцьку, 
досить висока у  Рівному й Ужгороді, а найменша -  в Івано-Франківську (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристики вулично-дорожньої мережі великих міст заходу України

Міста Площа міста, 
км 2

Довжина 
вулиць, км

Щільність вуличної 
мережі, км/км 2

Загальна кількість 
мостів і шляхопроводів

Львів 171 590 3,45 16
Тернопіль 59 209 3,54 15
Луцьк 41,6 260 6,25 29
Рівне 58,2 300 5,17 12
Івано-Франківськ 125 223 1,78 10
Чернівці 153 528 3,45 28
Ужгород 40 160 4,00 13

Густа гідрографічна мережа та велику кількість залізничних шляхів у  великих містах 
Західного реґіону України зумовили спорудження великої кількості мостів і шляхопроводів. 
Найбільше таких об’єктів у  Чернівцях (28) і Луцьку (29), в яких ускладнена гідрографія зна
чною кількістю річок і потоків. У свою чергу, в Львові лише один міст через водотік, а решта 
16 -  це шляхопроводи. Найменше об’єктів мостового господарства в Івано-Франківську та 
Ужгороді, більшість з яких є мостами через річки.

Найінтенсивніша розбудова ВДМ великих міст Західної України відбувалася у  1960-1980-их 
рр., однак на сьогодні цей процес призупинився. Лише у  Чернівцях і Рівному споруджують об’їзні 
дороги, а в Львові та Івано-Франківську проектуються нові мости й розв’язки. Щоправда, під
тримка вуличної мережі у  діючому стані вимагає великих обсягів робіт і матеріальних витрат. Їх 
здійснюють спеціалізовані міські шляхово-експлуатаційні підприємства, однак їх фінансування є 
хронічно недостатнім. Звідси у  всіх містах стан переважної частини ВДМ є незадовільним.

Через велике навантаження та нечасті ремонти дорожнє покриття на більшості вулиць 
сильно зношене. Окремі ділянки експлуатуються без капітального ремонту більше 20-30 ро
ків. На деяких вулицях Львова та Ужгорода дорожнє покриття (переважно бруківку) не за
мінювали майже 50 років! В окремих містах (Чернівці, Ужгород) ще досі багато вулиць і доріг 
без якісного твердого покриття (асфальт чи бруківка).
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Головними елементами інфраструктури автомобільного транспорту є міські вулиці й 
дороги, автобусні маршрути, що пролягають по них; автобусні та таксомоторні зупинки 
й парки, автовокзали й автостанції, вантажні (у т. ч. логістичні) термінали, підприємства 
вантажного транспорту, автомобільні стоянки й гаражі, автозаправні та техобслуговування 
станції.

Найпоширенішим видом міського автомобільного транспорту є автобусні перевезення. 
По місту курсують автобуси міських маршрутів, хоча також проїжджають міжміські, при
міські, туристичні та інші такі машини. Міські маршрути пов’язують між собою масиви міс
та, а приміські й міжміські автобуси прямують до автостанцій та автовокзалів. У більшості 
великих міст Західного реґіону України діють переважно 30-55 маршрутів автобусних па- 
сажироперевезень. Залежно від міста на них працюють від 200 в Ужгороді до 650 автобусів 
у  Львові, переважно малого класу. Більшість автобусних маршрутів у  великих містах заходу 
України пов’язують центри поселень із житловими масивами. Найменше таких ліній пряму
ють у менш густозаселених районах міст із переважно садибною забудовою.

Наймасовішим видом міського автотранспорту є легкові автомобілі, які перебувають у 
переважно приватній власності. Для їх експлуатації та  обслуговування створена спеціалізо
вана інфраструктура -  автогаражні кооперативи, автостоянки, автопослуги (ремонт, авто
заправні станції, шиномонтажі, центри автопродажів і т. п.).

У загальному автопарку України легкові автомобілі займають частку більше 80 %, причому 
їх кількість за останні 15 років зросла більш, ніж на половину. В обласних центрах заходу Укра
їни налічується понад 400 тис. легкових автомобілів, переважно у  приватній власності. Найбіль
ша їх кількість у  Львові -  понад 150 тис. одиниць, що в 2-3 рази більше за сусідні міста.

Інфраструктура залізничного транспорту складається з наступних елементів: залізничні 
шляхи різної колійності й мости, станції (пасажирські й вантажні) й пасажирські платфор
ми, вокзали, локомотивні й вагонні депо, дистанції колій та електрифікації, диспетчерські 
центри, вантажні (логістичні) залізничні термінали, рухомий склад (локомотиви й вагони, 
спецтехніка).

На сьогодні всі об’єкти залізничного транспорту великих міст заходу України належать 
об’єднанню “Львівська залізниця”, яка підпорядковане державній компанії “Укрзалізниця” . 
Її шляхи розташовані на територіях переважно західноукраїнських областей. Обласні цен
три Західної України переважно є значними залізничними вузлами, в яких розташовані 
головні об’єкти інфраструктури залізниць. Так м. Львів є вузлом семи залізничних напрямів, 
Тернопіль -  п ’яти, Івано-Франківськ і Чернівці -  чотирьох, Рівне -  трьох. Ужгород і Луцьк на
лежать до проміжних залізничних станцій.

Залізничний транспорт, незважаючи на зменшення його значення, відіграє важливу 
роль у  функціонуванні господарства великих міст Західного реґіону України. Залізницями у 
цих поселеннях перевозиться основна маса вантажів. Причому залізничні вантажопереве
зення є часто більшими, ніж аналогічні автомобільним транспортом.

Інфраструктура міського електричного транспорту складається із лінійних (контактна 
мережа, маршрути, трамвайні колії), точкових (зупинки, диспетчерські пункти, тягові під
станції) й ареальних (тролейбусні й трамвайні депо) об’єктів. Електротранспорт, як і авто
мобільний транспорт, теж використовує ВДМ для руху машин.

У всіх великих містах Західної частини України, крім м. Ужгорода, діє електричний тран
спорт. У них працює головно тролейбусний транспорт, а у  м. Львові також діє трамвайна 
мережа.

Загальна довжина електротранспортної мережі великих міст Заходу України становить 
понад 588 км, з яких 70,5 км трамвайних ліній та  майже 518 км тролейбусних ліній. Трам
вайні колії та відповідна контактна мережа діють лише у  Львові. Натомість тролейбусні ме
режі працюють у  всіх великих містах Заходу України (крім Ужгорода). Найдовша тролейбус
на контактна мережа діє у  Львові та Луцьку, а найкоротша -  у  Рівному та Івано-Франківську 
(табл. 2).
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Системи електротранспорту великих міст суттєво відрізняються розвиненістю маршрут
ної мережі. Найбільше електротранспортних маршрутів діють у  м. Львові: 10 трамвайних і 
10 тролейбусних. Натомість у  Луцьку функціонують 14 тролейбусних маршрутів -  найбільше 
серед сусідніх великих міст. У Тернополі, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях діють по 
9-10 маршрутів електричного транспорту.

У великих містах заходу України станом на 1.01.2015 р. нараховувалося 125 трамваїв 
і 430 тролейбусів. Всі трамваї працювали у Львові, а тролейбуси ще у всіх інших 5 великих 
містах. Найбільше тролейбусів у  Львові (100), Чернівцях і Рівному (по 80 в кожному), а най
менше -  у  Івано-Франківську (46) (табл. 2).

Таблиця 2
Характеристика електротранспортної мережі великих міст Західного реґіону України

(станом на 1.01.2015 р.)

Міста
Довжина мережі 

електротранспорту, 
км

Щільність ліній 
електротранспорту, 

км/км2

Кількість
тролейбусів

Випуск 
тролейбусів 

на лінію

Коефіцієнт 
випуску, %

Львів 196,5 1,15 98 60 61,2
Івано-
Франківськ 61,9 0,49 45 32 71,1

Луцьк 109,2 2,63 64 46 71,8
Рівне 60,8 1,05 80 62 77,5
Тернопіль 73,2 1,24 62 52 83,8
Чернівці 86,8 0,57 80 60 75

Рухомий склад електротранспорту великих міст є дуже зношеним. Амортизаційний тер
мін відпрацювали всі трамваї і майже 90 %  тролейбусів. Невеликі темпи оновлення рухомого 
складу не дають суттєвого покращання ситуації. Необхідне комплексне оновлення електро
транспортних засобів та інфраструктури із залученням великих обсягів державних і муніци
пальних інвестицій.

Інфраструктура авіатранспорту складається з лінійних елементів -  авіаліній (авіашля- 
хи) та точкових -  аеропорти, склади, термінали. У межах великих міст складові авіаційної 
інфраструктури виглядають дещо інакше: лінійними спорудами є злітно-посадкові смуги, 
руліжні доріжки, а точковими -  аеровокзали, ангари, технічні будівлі та інші.

Серед великих міст Західного регіону України на сьогодні фактично діючі цивільні аеро
порти є лише у  Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Аеропорти Західної Укра
їни станом на початок 2014 року мали пряме сполучення із 17 міжнародними летовищами 
України, Європи та Азії. Причому з Львівського аеропорту прямували 14 таких авіаліній, з 
Івано-Франківського -  3, з Чернівецького -  5, Ужгородського -  2. З них виконуються щоденні 
авіарейси до київських аеропортів (Бориспіль або Жуляни). Також 2-3 щотижневі авіалінії 
пов’язують західноукраїнські летовища із Варшавою, Москвою, Стамбулом, Анталією, Афі
нами, Неаполем, Міланом та іншими містами.

Авіаційним транспортом в аеропортах великих міст Заходу України у 2013 році пере
везено більше 600 тис. пасажирів. Найбільші пасажироперевезення здійснювалися через 
львівський аеропорт імені Д. Галицького -  576 тис. пасажирів. Набагато менше подорожую
чих обслуговувалися на летовищах Івано-Франківська -  31,7 тис. та Чернівців (27,3 тис. па
сажирів).

Серед перспективних напрямів розвитку авіатранспорту великих міст Західного реґіо
ну України є модернізація інфраструктури летовищ і організація нових авіаліній. Потребує 
також оновлення авіапарк, особливо вітчизняними середньомагістральними літаками типу 
Ан-140, які придатні для авіарейсів всередині країни та у  близьке зарубіжжя.

Головними проблемами у розвитку транспортної інфраструктури великих міст Захід
ного реґіону України є насамперед перевантаження автотранспортом центральних вулиць,
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недостатня кількість паркувальних місць, недостатня кількість мостів і шляхопроводів, за
старілість основних фондів залізничного і електричного транспорту та ряд інших. Значна 
частина цих проблем зумовлені зростанням кількості приватних легкових автомобілів, а та
кож переорієнтацією транспортних і пасажирських потоків від промислових підприємств до 
торгових центрів і закладів обслуговування населення. Знижується популярність і значення 
залізничного транспорту через високу зношуваність і дефіцит рухомого складу. Розвиток 
авіаційного транспорту гальмують його відносна дорожнеча для потенційних пасажирів че
рез невисокі доходи місцевого населення, а також застарілість інфраструктури аеропортів.

Перспективними напрямами розвитку транспортної інфраструктури великих міст Захід
ного реґіону України є розбудова та модернізація вулично-дорожньої мережі шляхом підви
щення її пропускної здатності, спорудження багатомісних автомобільних паркінгів, а також 
розширення мережі громадського транспорту (особливо електричного). Для залізничного та 
авіаційного транспорту актуально буде модернізація їх інфраструктури, а також розширен
ня мережі недорогих маршрутів поїздів та авіаліній. Значне підсилення для транспортної 
інфраструктури великих міст заходу України може надати спорудження логістичних термі
налів, які концентруватимуть значні вантажні та пасажирські потоки, а також сприятимуть 
збільшенню зайнятості населення і доходів міських бюджетів.
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The article discusses various options for the geographical location o f Halychyna and its 
place among the countries and regions in Europe. Also, an attempt to determine the territorial 
and demographic centers in Halychyna.
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території, демографічний центр.
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Оскільки Галичина не є зараз окремою державою, і не відбулася демаркація її кордонів, 
важко визначити точно розмір території цього краю. Тим більше, що ми розглядаємо три 
варіанти галицької території:

1) Галичину на території України в складі трьох областей -  Львівської, Івано-Франківської 
та Тернопільської (без Кременецького, Ланівецького та Шумського районів, які треба врахо
вувати як частину Волині). Це становить 47,2 тисячі кв. км, де на початок 2013 року про
живало 4845 тис. мешканців.

2) Українську Галичину з врахуванням етнічних земель, які у  1945, та 1951 Сталін по
дарував Польщі. Це східна та південна частини нинішнього Підкарпатського воєводства, 
частини Горлицького та Ново-Сандецького повітів Малопольського воєводства, південна
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смуга Томашівського та Грубешівського повітів Люблінського воєводства. У першій поло
вині ХХ ст. греко-католики становили тут переважну більшість населення. Зараз територія 
цієї “Польської Галичини” охоплює до 10 тис. кв. км, й на цих теренах живе близько 580 тис. 
мешканців. Серед них до 10% є греко-католиками чи православними.

В сумі історичні галицькі землі в Україні та Польщі займають територію 56,8 тис. кв. км 
й нараховують до 5,5 мільйонів мешканців.

3) При розгляді деяких географічних, демографічних, економічних, політичних питань, 
через відсутність відкритого доступу до статистичних та інших матеріалів по районах та 
містах, мусимо аналізувати дані по галицьких Львівській, Івано-Франківській та Тернопіль
ській областях в цілому, в їх адміністративних межах, з врахуванням волинських районів. 
Територія трьох галицьких областей займає 49,6 тис. кв. км, їх населення складає 4980 тис. 
мешканців (.

Щоб уникнути непорозумінь, територію описану в п. 1 будемо називати просто “Галичи
ною” , в п. 2 -  “Галичиною історичною” , в п. 3 -  “Галичиною адміністративною” . Натомість, 
для колишнього “Королівства Галичини і Володимирії з великим князівством Краківським і 
князівствами Освєнцимським та  Заторським” використовуватимемо скорочену назву “Ґалі- 
ція”, яка поділяється на історичну Галичину та Західну Ґаліцію (на території нинішніх поль
ських воєводств Малопольського та частково Підкарпатського і Сілезького).

За своєю територією та населенням Галичина належить до більших європейських регіо
нів та співмірна з деякими державами Європи.

Таблиця 1
Галичина (статистична) на тлі деяких європейських держав та регіонів (дані за 2013 р.).

Країна Площа 
(тис км2)

Населення
(млн.)

ВВП на душу нас.* (ПКС, 
тис. дол. США)

Словенія 20,3 2,1 27,4
Македонія 25,7 2,1 10,8
Албанія 28,7 2,9 8,2
Бельгія 30,5 11,0 37,8
Каталонія (Іспанія) 32,1 7,5 30,1
Західна Ґаліція (Польща) 33,0 5,5 21,1
Молдова** 33,8 4,0 3,6
Швейцарія 41,3 8,1 54,8
Нідерланди 41,5 16,8 41,4
Данія 43,1 5,6 37,8
Естонія 45,2 1,3 22,4
Галичина (Україна) 47,2 5,0 6,0
Словаччина 49,0 5,4 24,7
Боснія і Герцеговина 51,2 3,8 8,3
Хорватія 56,5 4,3 17,8
Латвія 64,6 2,0 19,1
Литва 65,3 3,0 22,6
Ірландія 70,3 4,6 41,3
Сербія 77,5 7,2 11,1
Шотландія (Британія) 78,1 5,3 30,3
Чехія 78,8 10,5 27,2
Австрія 83,9 8,5 42,6

* За паритетом купівельної спроможності [1]
** Разом з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою

Галичина розташована у Центрально-Східній Європі. Галичина опинилася не лише на 
межі західної та східної цивілізацій. Вона розташована на стику двох великих тектоніч
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них структур -  давньої Східно-Європейської платформи і молодої Карпатської складчастої 
системи, яким відповідають великі форми рельєфу: рівнина і гори. З північного заходу (в 
районі міст Любачева та Немирова) в межі Галичини врізається невеликий край Західно
Європейської платформи.

Крайні точки території Галичини:
• на півночі -  лівий берег р. Західний Біг біля с. Пісочне (Сокальський р-н Львівської 

області) 50046 ' півн. широти, 24008' східн. довготи (від Ґринвіча);
• на сході -  місце впадіння річки Збруч до Дністра біля с. Окопи (Борщівський р-н Тер

нопільської області) 48033' півн. широти, 26027' східн. довготи;
• на півдні — вершина 1557,4 в Чивчинських горах на українсько-румунському кор

доні біля джерел потоку Боєрівка (Верховинський р-н Івано-Франківської області). 
47044 ' півн. широти, 24 0 5 5 ' східн. довготи;

• на заході -  урочище Савинський ліс біля села Катине (Старосамбірський р-н Львів
ської області) 4 9 0 3 1 ' півн. широти, 22043' східн. довготи.

Таким чином геометричний центр Галичини (точка в якій перетинаються середні для 
неї паралель й меридіан) розташований за координатами 490 15' півн. широти, 24035' східн. 
довготи (№ 1 на малі). Це південно-східні околиці міста Бурштина (Галицького району Івано- 
Франківської області, а з 2014 р. -  місто обласного значення).

Для історичної Галичини крайньою західною точкою було село Шляхтова біля Пенінських 
гір (тепер Ново-Тарзький повіт Малопольського воєводства) 49024' півн. широти, 20030' східн. 
довготи. Тоді координатами геометричного центру історичної Галичини будуть 49015' півн. 
широти, 230 28 ' східн. довготи, а це координати міста Борислава.

Більш об’єктивним ніж геометричний центр координат вважається центр території Га
личини, який вираховують як “центр ваги” окремих її частинок. Такими частинками можуть 
бути райони та міста обласного значення. За моїми підрахунками координатами центру те
риторії Галичини мають бути 49020'20" півн. широти, 24032'37" східн. довготи (№ 2 на м ат ). 
Це село Березівка (Рогатинського р-ну Івано-Франківської області) неподалік від Бурштина. 
Геодезисти мали б точніше встановити це місце.

Має подібний центр й історична Галичина. Шукати його треба за координатами 49024'41" 
півн. широти, 240 ц '27" східн. довготи (№ 3 на мапі). А  це на схід від села Межиріччя (Жида
чівський р-н Львівської області) біля впадіння річки Стрий до Дністра, неподалік від мосту 
на трасі Ходорів-Жидачів.

Окрім центру території доцільно визначити демографічний центр Галичини -  тобто 
центр розселення людності на її території. За даними на 1 січня 2011 р. для постійного насе
лення Галичини координатами такого центру, за моїми підрахунками, стали 49023'21" півн. 
широти, 24027'30" східн. довготи (№ 4 на м ат ). Ця точка розташована на північний захід від 
с. Княгиничі (Рогатинський р-н Івано-Франківської обл.).

На відміну від центру території, демографічний центр постійно міняє своє розташуван
ня внаслідок зміни людності. Він міститься дещо північніше від центру території, бо південні 
гірські райони Галичини мають меншу густоту населення, а найбільше місто Львів розташо
ване у  північній половині краю.

Галичина є вельми цікавою з географічного огляду. Хоча внаслідок свого континенталь
ного розташування, до неї не добиралися античні мандрівники. на відміну від інших регі
онів Європи, чи теж України. Античні автори, приділяючи багато уваги Скіфії, майже не 
згадують про землі прилеглі з півночі до Карпат. “Баварський географ”, арабські мандрів
ники, київські літописці подають лише фрагментарні, перекручені відомості про ці землі у 
І тисячолітті після Різдва Христового.

Руське королівство вперше з ’являється на рукописних навігаційних картах-портуланах 
лише у  XIV ст., а систематичні географічні дослідження Галичини починаються тільки з 
XVm ст. Велику роль в ньому у  цих дослідженнях належить науковцям Львівського, Ягеллон- 
ського (Краківського), Чернівецького та Тернопільського університетів.
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Точне визначення центру території Галичини може мати важливе значення для при
леглих до нього територіальних громад. Встановлення на цих місцях відповідних пам’ятних 
знаків значно підвищить туристичну привабливість м. Бурштина та згаданих сіл. Тим біль
ше, що ці населені пункти розташовані поблизу жвавих автошляхів Львів-Івано-Франківськ 
та Стрий-Тернопіль.
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