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Географія у Львівському університеті була предме‐
том викладання від початку його виникнення. До цього 
географію  вивчали  у  братських  українських  (руських)  і 
латинських школах та колегіумах. Географічні старовинні 
грецькі  й  арабські  книги  зберігалися  у  бібліотеці  Єзуїт‐
ського колегіуму, а після заснування університету – у його 
книгозбірні. 

У  1882  р.  вийшов  наказ  цісаря  Франца  Йосифа  про  створення  кафедри  географії  у 
Львівському університеті. А в 1883 р. створено кафедру географії при філософському факуль‐
теті університету. Згодом, у 1930 р. на основі кафедри географії організовано  Інститут гео‐
графії.  У  1945  р.  засновано  географічний  факультет  з  кафедрами:  загальної  фізичної  гео‐
графії, регіональної фізичної географії, економічної географії та геодезії і картографії… 

Сьогодні географічний факультет є одним з провідних наукових і навчальних центрів в 
Україні з підготовки фахівців високого рівня кваліфікації. На факультеті функціонують вісім 
кафедр, дві науково‐дослідні лабораторії, вісім навчальних лабораторій і чотири стаціонари. 
Науково‐педагогічний  потенціал  факультету  забезпечують  16  докторів  наук,  професорів 
(серед  яких  Заслужені  професори  університету  О.  І. Шаблій,  Я.  С.  Кравчук)  і  69 кандидатів 
наук, доцентів. 

В  сучасних  умовах  розвитку  географічної  науки  і  освіти  особливого  значення набули 
міжнародні конференції, які не лише надають можливості для обміну науковим досвідом, а й 
істотно сприяють налагодженню й розширенню наукового співробітництва. 

16–18 травня 2013 р., географічна спільнота України й світу святкує 130‐річчя географії 
у Львівському університеті. У рамках святкування славного ювілею проводиться міжнародна 
науково‐практична конференція “Географічна наука і практика: виклики епохи”, яка й підіб’є 
підсумки  багаторічної  наукової  і  навчально‐методичної  роботи  колективу  географічного 
факультету. У конференції візьмуть участь понад 300 науковців, що представляють 60 про‐
відних навчальних і наукових установ України, Польщі, Білорусі, Німеччини і США. Ми вдячні 
усім учасникам міжнародної наукової конференції й сподіваємося на подальшу тісну й плідну 
співпрацю. Водночас, висловлюємо подяку організаторам конференції, зокрема відповідаль‐
ному секретарю, кандидату географічних наук, доценту кафедри конструктивної географії  і 
картографії,  заступнику  декана  географічного  факультету  з  навчально‐виховної  і  наукової 
роботи Є. А. Іванову і секретарю, аспіранту кафедри фізичної географії Є. Є. Тихановичу. 

Напередодні  святкування  130‐річного  ювілею  колектив  географічного  факультету 
впевнено дивиться у майбутнє, налагоджує співпрацю з провідними науково‐дослідними та 
навчальними установами України та Європи. Отож побажаємо географам Франкового універ‐
ситету здоров’я й нових творчих успіхів. 

  
З повагою, декан географічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
Володимир Біланюк 



4 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

 

   



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 5 

 

 
 

СЕКЦІЯ 
 

 

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, 
ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ 

ГЕОГРАФІЇ 
 

 
УДК  910.2(03) 
 

ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА, НАУКА І ПРАКТИКА 
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
 

Володимир Біланюк, Євген Іванов 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Україна, 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, 

email: eugen_ivanov@email.ua 
 

16–18 травня 2013 р. географічна спільнота України й світу святкує 130‐річчя географії 
у  Львівському  університеті.  У  рамках  святкування  славетного  ювілею  заплановано  прове‐
дення міжнародної науково‐практичної конференції “Географічна наука і практика: виклики 
епохи”, яка й підіб’є підсумки багаторічної плідної наукової  і навчально‐методичної роботи 
колективу географічного факультету. Саме тому дозволимо лише стисло зупинитися на основ‐
них аспектах історії й сьогодення географічної освіти, науки і практики у стінах Франкового 
університету. 

У  Львівському  університеті  географія  виступала  предметом  викладання  від  початку 
його  виникнення.  До  цього  географію  вивчали  у  братських  українських  (руських)  і  латин‐
ських школах та колегіумах. Давні географічні твори – старогрецькі й арабські – зберігалися 
у  бібліотеці  Єзуїтського колегіуму,  а  після  заснування  університету  –  в його книгозбірні.  У 
1882 р. вийшов наказ цісаря Франца Йосифа про створення кафедри географії у Львівському 
університеті. А у 1883 р. створено кафедру географії при філософському факультеті універси‐
тету.  Згодом,  у  1930  р.  кафедру  географії  стали  називати  Інститутом  географії.  У  1945  р. 
створено  географічний  факультет  з  кафедрами:  загальної  фізичної  географії,  регіональної 
фізичної  географії,  економічної  географії  та  геодезії  і  картографії.  Становлення й розвиток 
географії  у  Львівському  університеті  пов’язане  з  такими  відомими  постатями  як  Григорій 
Величко, Степан Рудницький, Юрій Полянський, Олена Степанів, Петро Цись, Каленик Герен‐
чук, Опанас Ващенко та багатьма іншими… 

Географія як науковий напрямок  і предмет викладання у середніх та вищих школах у 
межах України має давні традиції. Досить згадати вихідця з Галичини – астронома, географа 
та медика Юрія Дрогобича  (1450–1494), який у своєму “Прогностикумі” на 1483 р. визначав 
координати багатьох європейських міст, у тім числі Львова. 
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Предтечею географії у Львівському університеті справедливо можна вважати Б. Гакета. 
Перед тим як в Університеті краківський геоботанік Антоній Реман у 1883 р. заснував першу 
кафедру географії, тут існувала кафедра під назвою “історія природи з фізичною географією, 
технологією і рільництвом”. Власне на цій кафедрі у 1790–1805 рр. працював визначний до‐
слідник географії України – Б. Гакет. 

Австрійський  вчений  Бальтазар  Гакет  (Hacquet)  був  різнобічним  науковцем,  дослід‐
ником  та мандрівником.  Він  народився  у  1739  р.  в Лєконке  у Нижній  Бретані  (Франція).  В 
1787  р.  Б.  Гакет  переїжджає  до  Галичини  й  працює  до  1805  р.  професором  природничого 
відділу Львівського університету. Серед географічних досліджень в Україні найважливішим є 
опис  подорожей  по  Північних  Карпатах  у  1788–1795  рр.,  що  вийшов  у  чотирьох  томах  під 
назвою “Hacquet’s neueste phisikalischpolitische Reisen in den Jahren 1788–1795 durch die Dacischen 
und Sarmatischen oder Nordlichen Karpathen”. Одна з найбільших заслуг Гакета полягає в тому, 
що він, очевидно, вперше визначив простягання Карпат, як дуги від Дунаю в районі сучасної 
Братіслави на  північному  заході  до Дунаю  в  районі  Залізних Вод  на  південному  сході.  Гео‐
графічну  характеристику  Правобережної  України  та  Криму  подає  Б.  Гакет  у  своєму  творі: 
“Reise durch die neu eroberten Provinzen Russlands,  im  Jahr 1797, …”.  Зокрема,  у  цій роботі ріку 
Південний Буг він справедливо називає “Бог”. 

1  січня  2013  р.  виповнилось  130  років,  з  того  часу,  як  відомий  географ  і  геоботанік 
Антоній Реман очолив кафедру географії у Львівському університеті, яка згодом переросла в 
Інститут географії. З ім’ям А. Ремана пов’язаний період становлення географії у Львівському 
університеті. А. Реман студіював ботаніку в Яґеллонському університеті в 1860–1863 рр., а в 
1864 р. – отримав науковий ступінь доктора філософії. Багато подорожував і зібрав безцінну 
колекцію  рослин  з  різних  куточків  світу.  В  1879  р.  був  габілітований  на  посаду  доцента 
географії у Львівському університеті. Перед відкриттям кафедри географії А. Реман пройшов 
дворічні студії в 1880 р. у Бонні з географії, геології, астрономії у Ріхтгофена, Лассаля, Шут‐
тера, а в 1881–1882 рр. у Відні – з географії, геології і кліматології у Сімоні, Зюсса і Ганна. 

А. Реман виховав плеяду відомих географів серед яких Григорій Величко – перший його 
докторант  і  перший українець  –  доктор  географії.  Г.  Величко  захистив дисертацію на  тему 
“Пластика  українськопольських  земель  з  особливою  увагою  до  Карпат”  (1893).  Заслугою 
Г. Величка  є  спроба  першого  природно‐географічного  поділу  Карпат,  де  він  вперше  вико‐
ристав термін “бескид” для позначення певного типу гір. Цей термін широко використовують 
і  сьогодні в  географічних поділах Карпат. Серед  інших праць Г. Величка варто згадати  “На
родописну карту українськоруського народу” (1896), яка започаткувала українську етнокарто‐
графію, а також надруковану частково “Географію УкраїниРуси” (1902). 

Перший  період  становлення  географії  у  Львівському  університеті  пов’язаний  з  нав‐
чанням у ньому (у 1895–1899 рр.) і першими науковими працями ще одного учня А. Ремана – 
відомого українського  географа, фундатора національної  географії,  академіка Степана Руд
ницького. Географічні та геологічні виклади у Львівському університеті проводили професори 
Р.  Зубер  і Я. Семирадський. У 1904 р.  С.  Рудницький  студіює у Відні  географію у А. Пенка,  а 
геологію  у  В. Уліга.  Диплом  доктора  філософії  отримав  у  1901  р.  за  роботу  “Про  плями  со
нячні”. Перші наукові праці, завдяки яким він здобув широке визнання, і які сьогодні мають 
високу наукову цінність. Фундаментальною була праця “Нинішня географія” (1905). А також 
“Знадоби до морфології  карпатського  сточища Дністра”  (1905),  “Знадоби до морфології  під
карпатського сточища Дністра” (1907), “Знадоби до морфології подільського сточища Дністра” 
(1913),  “Начерк  географічної термінології”  (1908),  “Коротка  географія  України.  Антропогео
графія” (1914), “Основи морфології і геології Підкарпатської Руси і Закарпаття взагалі” (1925), 
“Ukraina.  Land  und  Volk”  (1916).  С.  Рудницький  став  основоположником  національної  полі‐
тичної географії і геополітики. 

З 1911 р. Інститут географії у Львівському університеті очолив учень А. Ремана, другий 
його  докторант Еуґеніуш  Ромер  –  відомий  польський  географ,  кліматолог,  картограф,  який 
керував  ним  до  1933  р.  Е.  Ромер  географічну  освіту  здобув  у  Львівському  і  Краківському 
університетах. Докторську дисертацію захистив у 1894 р. В 1895–1896 рр. був стипендіатом 
А.  Пенка  у  Відні,  де  студіював  морфологію,  гідрографію  і  методику  викладання  географії. 
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Після  цього  в  Берліні  вивчав  аерологію,  метеорологію  і  кліматологію  та  геоморфологію.  У 
1921 р. Е. Ромер створює при університеті Інститут картографії, а також позауніверситетську 
установу  “Книгарня  Атлас”  (Ksiąźnica  Atłas),  де  друкували  численні  атласи,  окремі  карти  й 
підручники. 

З  1933  р.  Інститут  географії  очолив  професор  Август  Ціргофер  –  один  з  вихованців 
Е. Ромера, відомий своїми працями з геоморфології, доктор габілітований з 1927 р. Був заві‐
дувачем кафедри географії також у 1939–1941 рр. і 1944–1945 рр. З 1945 р. до 1963 р. – заві‐
дувач  кафедри  фізичної  географії  Познанського  університету  (Республіка  Польща).  Крім 
геоморфологічних праць, у післявоєнний період А. Ціргофер публікував праці з регіональної 
географії, географії населення. 

Володимир Кубійович став загальновизнаним лідером української географічної науки і 
географії  України,  коли  її  знамено випало  з  рук фундатора  української  географії  академіка 
С. Рудницького, що був репресований більшовицькою владою у Харкові (1933) і розстріляний 
у Сандармоху (Карелія, 1937). Великий внесок В. Кубійович зробив у становлення і розвиток 
української  картографії. Найвидатнішим твором  у  цій  ділянці  є  “Атляс  України  й  суміжних 
країв”  виданий  у  1937  р.  у  Львові.  Для  підготовки  цього  видання  В.  Кубійович  згуртував 
велике коло  західноукраїнських  учених  –  географів,  картографів,  природознавців,  геологів, 
археологів, істориків, філологів та ін., переважно зі Львова. Серед яких: І. Крип’якевич, І. Іва‐
ницький, Ю. Полянський, В. Садовський, І. Тесля, М. Кулицький та ін. Під його керівництвом 
опубліковано майже два десятки карт, присвячених населенню України. У повоєнні роки В. Ку‐
бійович був відомим передусім як енциклопедист, організатор і головний редактор “Енцикло
педії українознавства”, що вийшла на Заході українською й англійською мовами. Ця енцикло‐
педія  вважається  найбільшим  досягненням  української  науки  в  діаспорі,  тепер  вона  стала 
великим  надбанням  усього  українського  народу.  Видання  енциклопедії  доводить  зрілість 
нації, самоусвідомлення як частини людства, його історії та культури. 

Керівником Інституту географії з 1939 р. став Юрій Полянський, який на цей час (період 
між двома світовими війнами) був відомий у наукових колах як географ, геолог й археолог, 
зокрема своєю унікальною роботою “Подільські етюди: тераси, леси і морфологія Галицького 
Поділля над Дністром”  (1929). Ю. Полянський був першим українцем, який після довгої пе‐
рерви потрапив на роботу в Інститут географії. 

Наступний період розвитку географії у Львівському університеті розпочався після закін‐
чення Другої  світової  війни  (1945  р.)  і  тривав  до  другої  половини  80‐х  років.  Утворений  у 
1945 р. географічний факультет поповнився переважно випускниками Харківського універ‐
ситету  (А. Ващенко, П. Цись,  І. Сваричевський та  ін.). Серед викладачів була випускниця Віден‐
ського університету О. Степанів, відомий географ і громадський діяч. 

Олена  Степанів  зробила  значний  внесок  у  становлення  української  національної  ан‐
тропогеографії, яке власне,  і закінчилося її працями періоду Другої світової війни, особливо 
фундаментальною монографією “Сучасний Львів” (1943); проклала помітну борозну в антропо‐
географії  і  геоурбаністиці  України,  у  географічній  регіоналістиці  і  в  географічному  крає‐
знавстві, у дослідництві мандрівництва, національної освіти й охорони здоров’я, у національ‐
ній картографії; немала її роль як організатора української географічної науки й освіти. 

У 1945–1950 рр. на факультеті функціонувало чотири кафедри: загальної фізичної гео‐
графії (завідувач до 1947 р. П. Цись, з 1947 р. – М. Андріанов), економічної географії (завіду‐
вач А. Ващенко), регіональної фізичної географії (завідувач до 1947 р. П. Бучило, з 1947 р. – П. 
Цись), геодезії і картографії (завідувач С. Євсєєв). 

З 1950 р. до 1988 р. функціонує три кафедри: фізичної географії (завідувач в 1950–1954 рр. 
М. Андріанов, 1954–1974 рр. – К. Геренчук, 1974–1994 рр. – Г. Міллер, 1994–2001 рр. – Б. Муха 
(виконувач обов’язків), з 2001 р. – А. Мельник); економічної географії (завідувач в 1947–1984 рр. 
А. Ващенко, 1984–1986 рр. – М. Паробецький, 1986–1987 рр. – М. Гонак (два останні – вико‐
нувачі обов’язків), 1987–1990 рр. – Ф. Заставний, з 1990 р. – О. Шаблій; геоморфології  (заві‐
дувач 1950–1971 рр.  – П. Цись,  1971–1976 рр.  – Л.  Скварчевська,  1976–1987 рр.  – Я. Кравчук, 
1987–1990 рр. – І. Ковальчук, з 1990 р. – Я. Кравчук). 
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За період із 50‐х до початку 80‐х років ХХ ст. створено і розвивалися навчально‐наукові 
стаціонари у Передкарпатті (Дністровський географічний стаціонар, смт. Єзупіль Івано‐Фран‐
ківської  обл.),  на Поліссі  (Шацький біолого‐географічний  стаціонар,  смт. Шацьк Волинської 
обл.),  у  Карпатах  (Чорногірський  географічний  стаціонар,  смт.  Ворохта  Івано‐Франківської 
обл.), на Розточчі (Розтоцький ландшафтно‐геофізичний стаціонар, смт. Брюховичі). 

Наступним етапом розвитку географії у Львівському університеті вважаємо період, що 
розпочався з другої половини 80‐х – початку 90‐х років ХХ ст. З початком цього періоду, який 
припадає  на  час  докорінної  перебудови  суспільства  і  становлення  Української  держави, 
пов’язаний бурхливий структурний ріст факультету, становлення і розвиток нових наукових 
напрямів  і  шкіл.  За  неповних  п’ять  років  створено  чотири  нових  кафедри:  раціонального 
використання природних  ресурсів  і  охорони природи  (1988 р.,  завідувач  у  1988–2003 рр.  – 
Ю. Туниця, з 2003 р. – С. Кукурудза), географії України (1990 р., завідувач у 1990–2009 рр. – 
Ф. Заставний,  з  2010  р.  –  Р.  Лозинський),  політичної  географії  і  країнознавства  (1992  р., 
завідувач – М. Мальський; у цьому ж році, після створення факультету міжнародних відносин 
й обрання М. Мальського деканом перейшла в  структуру цього факультету,  згодом поділи‐
лася і змінила назву), географії ґрунтів (1993 р., завідувач С. Позняк). Дещо пізніше створено 
ще дві кафедри: конструктивної географії  і картографії (2000 р., завідувач у 2000–2008 рр. – 
І. Ковальчук, з 2009 р. – В. Петлін) і туризму (2003 р., завідувач М. Мальська). 

Створено нові  науково‐дослідні  і  навчальні  лабораторії:  інженерно‐геоморфологічних 
досліджень – НДЛ‐51 (1990 р., з 2000 р. – інженерно‐географічних, природоохоронних і тури‐
стичних досліджень),  ґрунтознавства й екології  землекористування – НДЛ‐52, фізико‐хіміч‐
них аналізів ґрунтів, тематичного картографування (1974), ландшафтних досліджень (1976), 
ландшафтно‐екологічних  інформаційних  систем,  аналізу  ґрунтів  і  природних  вод  (2002), 
дослідження  територіальних  суспільних  систем,  геоінформаційного  моделювання  і  карто‐
графування (2001), геохімії і геофізики ландшафтів, екологічної експертизи (2005), навчальна 
туристична агенція (2005). У 2011 р. на кафедрі економічної і соціальної географії створено 
навчальну  лабораторію  “Комплексного  атласного  картографування”.  У  2012  р.  лабораторія 
фізико‐хімічних аналізів ґрунтів отримала державне свідотство про атестацію. 

Деканами факультету у різні роки були доц. В. Левицький (1945–1946), проф. А. Ващен‐
ко (1946–1951), доц. І. Сваричевський (1951–1952), доц. П. Ситніков (1952–1953), проф. П. Цись 
(1953–1964),  доц.  М.  Андріанов  (1964–1968),  доц.  П.  Климович  (1968–1974),  доц.  Б.  Лящук 
(1974–1976),  проф.  Г. Міллер  (1976–1984),  проф.  Я.  Кравчук  (1984–2002),  доц.  Я.  Хомин 
(2002–2011). З березня 2011 р. деканом факультету став доц. В. Біланюк. 

Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й 
сьогодні  залишається провідним навчальним осередком в Україні  з підготовки спеціалістів 
найвищого  рівня  кваліфікації.  На  факультеті  навчається  понад  1 500  студентів  денної  й 
555 студентів  заочної  форми  навчання.  Вони  здобувають  фахову  освіту  за  чотирма  напря‐
мами: “Географія”, “Менеджмент”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан‐
соване природокористування”,  “Туризм” та п’ятьма спеціальностями  “Географія”,  “Туризмо‐
знавство”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Екологія та охорона навколишнього 
середовища”, “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”. Підготовка бака‐
лаврів,  спеціалістів  й  магістрів  здійснюється  для  педагогічної  роботи  у  середніх  загально‐
освітніх школах,  середніх  спеціальних  і  вищих  навчальних  закладах;  наукової  діяльності  в 
установах  географічного,  природничого  й  економічного  профілю;  виробничої  діяльності  в 
туристсько‐екскурсійних, природоохоронних, проектно‐пошукових установах тощо. 

До  складу  географічного факультету  входить  вісім  кафедр: фізичної  географії,  еконо‐
мічної  і  соціальної  географії,  геоморфології  і  палеогеографії,  раціонального  використання 
природних ресурсів і охорони природи, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, 
конструктивної  географії  і  картографії,  туризму. Навчальний процес  забезпечують 112  викла‐
дачів, з яких 16 докторів наук, професорів й 65 кандидатів наук, доцентів. 

Практичні навики студенти отримують у науково‐дослідних лабораторіях: ґрунтознав‐
ства і екології землекористування; інженерно‐географічних, природоохоронних і туристичних 
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досліджень; фізико‐хімічних  аналізів  ґрунтів  та  навчальних  лабораторіях:  аналізу  ґрунтів  і 
природних  вод  геоекологічних  інформаційних  систем,  геоінформаційного  моделювання  і 
картографування,  геоінформаційних  технологій,  екологічної  експертизи,  ландшафтних  дослід‐
жень,  тематичного  картографування,  ландшафтного  моніторингу,  навчальній  туристичній 
агенції. Для успішного навчання студентів на факультеті функціонують комп’ютерний клас 
та бібліотека з читальним залом до фонду якої належить близько 18 тисяч примірників. 

За роки української незалежності у Львівському університеті остаточно сформувалися 
чотири  наукові  школи  географічної  науки:  ландшафтознавства  (проф.  Г.  Міллер,  проф.  А. 
Мельник), інженерної, екологічної та регіональної геоморфології (проф. І. Ковальчук, проф. Я. 
Кравчук),  ґенетичного  ґрунтознавства  (проф.  С. Позняк),  комплексної  територіальної  орга‐
нізації суспільства (проф. О. Шаблій). У свою чергу, в цих школах розвинулися нові напрямки: 
наприклад,  геополітичний  (проф. М. Дністрянський),  геокультурний  (проф.  І. Ровенчак),  ту‐
ризмологічний (проф. М. Мальська) та  ін. Водночас, покладено основи нових шкіл: конструк‐
тивно‐географічної (проф. В. Петлін, проф. М. Назарук), природоохоронної (акад. Ю. Туниця, 
проф. С. Кукурудза). На факультеті також активно розвиваються наукові напрямки: палеогео‐
графії  плейстоцену  (проф.  А.  Богуцький),  географії  й  менеджменту  туризму  та  організації 
комплексу послуг у сфері туризму (проф. М. Мальська) та географічного українознавства (проф. 
Р. Лозинський). 

Наукова робота на географічному факультеті проводилася у межах двох держбюджет‐
них тем: “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (наук. 
керівники:  проф. Я. Кравчук,  проф. А.  Богуцький)  та  “Екологічна,  демокультурна,  соціально
економічна  та  геополітична  безпека  регіону:  географічні  проблеми  на  матеріалах  карпат
ських  областей України”  (наук.  керівник:  проф. О. Шаблій).  У  2012  р.  завершено  виконання 
цих держбюджетних тем. Факультет підготовив запити на виконання трьох нових науково‐
дослідних  проектів  за  рахунок  видатків  державного  бюджету,  які  успішно  пройшли  кон‐
курсний відбір. У 2013 р. розпочата робота над новими науково‐дослідними проектами: “При
родний  і  суспільногеографічний  потенціал  як  чинник  подолання  рецесії  соціальноекономіч
ного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)” (наук. керівник: проф. О. Шаблій; 
2013–2015 рр.); “Георізноманітність верхнього і середнього Придністер’я: структурнопросто
ровий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (наук. керівники: проф. Я. Кравчук, проф. 
А.  Богуцький;  2013–2015  рр.);  “Створення  цифрової  картографічної  бази  даних  ґрунтового 
покриву України” (наук. керівник: проф. С. Позняк; 2013–2014 рр.). 

Поряд  із  держбюджетними  темами  співробітники  науково‐дослідних  лабораторій 
факультету виконують госпдоговірну тематику. У 2011 р. проводилася робота над 17 госп‐
договірними темами на загальну суму близько 600 тис. грн. 

Найкращим відображенням плідної наукової роботи колективу географічного факуль‐
тету  є  видавнича  діяльність.  Викладачами  і  співробітниками  лише  за  останні  п’ять  років 
опубліковано  53  монографії,  69  підручників  і  навчальних  посібників,  127  інших  наукових 
видань (словників, довідників, буклетів тощо), близько 1 600 статей  і 400 тез доповідей на 
конференціях. Продовжується активна робота над серіями монографій “Постаті українського 
землезнання” (14 монографій), “Рельєф України” (шість монографій) і “Ґрунти України” (16 мо‐
нографій).  Особливо  варто  відзначити  участь  колективу  факультету  у  виданні  Національ‐
ного атласу України і Комплексного атласу Львова. У 2012 р. вийшов ювілейний 40‐ий випуск 
“Вісника  Львівського  університету.  Серія  географічна”.  Невдовзі  заплановано  вихід  у  світ 
електронного наукового видання “Географія. Геоекологія. Геоінформатика”. 

Сьогодні географічний факультет виступає організатором і співорганізатором числен‐
них  міжнародних,  всеукраїнських,  регіональних  та  звітних  наукових  конференцій. Щороку 
проводиться  три–чотири  науково‐практичних  заходи.  Міжнародні  конференції  й  семінари 
“Географія  і  туризм”,  “Проблеми  геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат”,  “Гля‐
ціал  і  перигляціал  Українського Передкарпаття”,  “Ґенеза,  географія  і  екологія  ґрунтів”  вже 
давно стали традиційними. 

Важливою  ланкою  діяльності  факультету  вважаємо  студентську  наукову  і  виховну 
роботу. Сьогодні функціонують дев’ять студентських наукових гуртків, зокрема екологічний 
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(найчисельніший  і  найактивніший),  ландшафтознавчий,  геоморфолого‐палеогеографічний, 
ґрунтознавчі,  туристично‐екскурсійний.  Щороку  проводиться  студентська  наукова  конфе‐
ренція “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” в яких беруть участь 
30–35  найкращих  студентів‐науковців.  Студенти  беруть  активну  участь  у  Всеукраїнських 
студентських  олімпіадах  та  Всеукраїнських  конкурсах  наукових  студентських  робіт.  За 
результатами цих змагань вони щороку отримують два–три дипломи різного ступеня. 

Щороку силами факультету та екологічного гуртка організовуються екологічні заходи: 
прибирання  сміття  у  РЛП  “Знесіння”,  парку  “Погулянка”,  парку  культури  і  відпочинку  ім. 
Б. Хмельницького, Карпатському НПП, на узбережжях Шацьких озер й річки Тереблі й цікаві 
акції:  “Зелена країна”,  “Зелені  толоки”,  “День Землі”,  “Збережи первоцвіт”,  “Екодошка”,  зби‐
рання макулатури  у  коробки‐бокси  “EcoSife”,  збирання вживаних  батарейок  “Живи чисто  – 
сортуй відходи” тощо. 

На  географічному  факультеті  активно  працюють  органи  студентського  самовряду‐
вання  та  студентська  профспілка,  які  організовують  національно‐патріотичні,  культурно‐
мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції. Це й відзначення дня народження патрі‐
арха  Йосипа  Сліпого,  акції  присвячені  вшануванню  пам’яті  загиблим  студентам  у  бою  під 
Крутами,  благодійні  акції  “Дружба  –  сильніша  за  діагноз”  до  Всесвітнього  дня  боротьби 
проти СНІДу, благодійні акції “Святий Миколай – дітям” та ін. Важко перерахувати виховні і 
культурно‐мистецькі заходи, що відбулися за останні роки. Серед останніх, знакових заходів 
варто  відзначити  урочисте  відкриття  першого  в  Україні,  а  можливо  й  у  світі,  пам’ятного 
знаку наплічнику, презентацію великого картографічного твору “Львів: комплексний атлас” 
за  редакцією  професора  Олега  Шаблія,  встановлення  до  Дня  незалежності  національного 
прапору  на  двохтисячниках  Чорногори,  одноосібну  велоподорож  студента  Святослава  Ла‐
зора  через  всю Україну,  виставку туристичного  спорядження до Всесвітнього дня  туризму, 
відкриття меморіальної дошки доктору географії Олені Степанів. 

Співробітники  і  студенти беруть активну участь у міжнародній науковій  і навчальній 
діяльності.  За  кордоном  проходять  наукові  стажування  викладачі,  навчаються  аспіранти  й 
студенти, проводяться обмінні практики. 

Географічний  факультет  у  традиціях  Львівського  університету  завжди  асоціювався  з 
романтикою мандрівництва, доцільним у поєднанні теорії і практики у підготовці студентів 
під  час  навчальних  і  виробничих  практик.  Практика  –  це  не  лише  отримання  практичних 
навичок  та  умінь,  але  й  подорожі,  ознайомлення  з  різнотипними  природними,  історико‐
культурними  й  соціально‐економічними  об’єктами,  зустрічі  з  працедавцями,  або  ж  отри‐
мання запрошення на роботу. 

Резонанс  приємних  вражень,  захоплення  об’єктами  польових  практик  спонукає  до 
перших наукових досліджень, написання студентських наукових робіт, орієнтації у наукових 
дослідженнях  під  час  подальшого  навчання  в  аспірантурі.  Немаловажне  значення  мають 
практики  у  формуванні  високого  рейтингу  факультету  серед  абітурієнтів,  яких  ваблять 
подорожі,  високофахові  польовики‐дослідники  під  керівництвом  яких  проводяться  дослід‐
ження різних регіонів України, організовуються практики за кордоном, що дає змогу скласти 
повне враження розмаїття природних та соціокультурних геосистем. Окрім експедиційного 
методу  для  організації  практик  географічний  факультет  використовує  чотири  стаціонари: 
Чорногірський географічний, Дністерський (Дністровський) географічний, Розтоцький ланд‐
шафтно‐геофізичний, Шацький біолого‐географічний. 

На  першому  курсі  студенти  напряму  “Географія”  проходять  навчальну  міжзональну 
загальногеографічну, топографічну практики та ґрунтовий і геологічний розділи навчальної 
комплексної  фізико‐економіко‐географічної  практики.  Особливо  популярною  серед  сту‐
дентів  є  навчальна  міжзональна  практика.  Під  час  практики  студенти  долають  значні  від‐
стані,  приймають  участь  у  піших  екскурсіях,  доводиться  підніматись  на  круті  схили  і  вер‐
шини,  знайомляться  з  природними зонами України,  особливостями розселення й освоєння 
території,  сучасними  формами  ведення  господарства,  вивчають  історичні  та  архітектурні 
пам’ятки Кам’янець‐Подільського, Хотина, Умані,  Інкермана та  ін.  Серед найбільш популярних 
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навчальних екскурсій – екскурсія ландшафтним парком “Софіївка”, ознайомлення з природ‐
ними особливостями й відомими курортами Кримського півострову. 

Географію  ототожнюють  з  картами  і  планами.  Основи  землевимірювання,  користу‐
вання  геодезичними приладами  і  складання  карт  студенти освоюють під  час проходження 
топографічної практики. 

Кафедра  туризму  дотримується  традицій  у  проведенні  практик  у  формі  навчально‐
екскурсійних турів Україною та територією Європейського союзу від Польщі й Угорщини до 
Італії і Франції. Під час краєзнавчої практики студенти‐туризмознавці вивчають туристично‐
ресурсний  потенціал  Західного  регіону  України.  Ці  екскурсії  охоплюють  курортно‐рекреа‐
ційні,  історико‐культурні, природоохоронні та  інші туристично‐привабливі об’єкти Західної 
України.  Практика  зі  спортивно‐оздоровчого  туризму  поєднує  категорії  гірських  піших 
походів,  ознайомлення  з  організацією  діяльності  спортивно‐оздоровчих  центрів  України  у 
поєднанні з вивченням туристичної  інфраструктури Польщі. Уже десять років проводиться 
навчальна практика в Ойцовському національному природному парку (Респібліка Польща). 

На  другому  курсі  студенти‐географи  під  час  проходження  навчальної  комплексної 
практики в межах баз практик – стаціонарів організовують метеорологічні спостереження на 
метеомайданчиках,  досліджують  гідрологічний  режим  річок,  вивчають  особливості  геоло‐
гічної і геоморфологічної будови, ґрунтового і рослинного покривів, ландшафтної структури, 
аналізують  специфіку соціальної та економічної  сфери регіону, оцінюють екологічний стан 
території. Під час гірського розділу студенти подорожують маршрутами Чорногори. 

Студенти‐туризмознавці  під  час  проходження  практик  вивчають  об’єкти  туристичної 
інфраструктури  Львова  та  найпопулярніших  регіонів  України.  Серед  об’єктів  вивчення  – 
десятки турфірм, готелів міста Львова, зустрічі із провідними менеджерами‐практиками ту‐
ризму,  керівниками  туристичного  господарства  області  та  міської  адміністрації.  В  свою 
чергу, студенти‐екологи досліджують гідрологічний режим та гідроекологічний стан водойм, 
вивчають географію, ґенезу, екологію та деградаційні процеси ґрунтів, основи заповідання в 
межах природоохоронних територій, спектр проблем розроблення покладів корисних копа‐
лин й утилізації побутових і промислових відходів. 

Колектив  географічного  факультету  пишається,  що  знаходився  біля  джерел  станов‐
лення й приймав активну участь у розвитку географічної освіти, науки і практики в Україні. 
Нещодавно  навчально‐методичну,  наукову  та  виховну  роботу  географічного факультету  за 
останні п’ять років схвалено на Вченій раді університету, що підтвердило його високий ста‐
тус.  З  нагоди  святкування  Дня  університету  колектив  географічного  факультету  нагоро‐
джено Дипломом міського голови м. Львова А. Садового за вагомий внесок у розвиток науки і 
підготовку молодих спеціалістів. У дні святкування 130‐річного ювілею професорсько‐викла‐
дацький  і  навчально‐допоміжний  склад  географічного  факультету  впевнено  дивиться  у 
власне  майбутнє.  Отож  побажаємо  географам  Франкового  університету  здоров’я  й  нових 
творчих успіхів. 
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Актуальність  досліджень  історії  розвитку  географії.  Рамки  нашого  дослідження 

охоплюють  відтинок  часу  від  1991  р.  (проголошення  незалежності  України)  до  середини 
2012  р.  Увага  до  розвитку  української  географії  львівськими  вченими  в  цей  період  зумо‐
влена: 
 створенням в Україні Інституту географії НАН України (м. Київ), відкриттям у класич‐

них і педагогічних університетах географічних факультетів та кафедр; 
 активізацією  різновекторних  географічних  досліджень  України  та  її  регіонів  після 

здобуття нею незалежності; 
 відродженням досліджень у раніше заборонених галузях – антропогеографії, політич‐

ній географії і геополітиці, географії культури і релігії, суспільній та електоральній географії 
тощо; 
 проникненням екологічних ідей в усі напрями географічної науки, формування еколого‐

географічних  галузей  знань;  зміцненням  існуючих  наукових  шкіл  і  центрів  географічної 
науки України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Сімферополь, Чернівці), появою і прискореним роз‐
витком  нових  географічних  осередків  (Дніпропетровськ,  Вінниця,  Тернопіль,  Луцьк,  Суми, 
Луганськ, Івано‐Франківськ, Кіровоград, Умань, Рівне, Ужгород та ін.); 
 збільшенням  набору  студентів  на  географічні,  геолого‐географічні  та  природничо‐

географічні факультети і відповідним зростанням чисельності та якісного складу викладачів, 
працівників науково‐дослідної сфери, активізацією їхньої науково‐дослідної роботи; 
 створенням  мережі  спеціалізованих  Вчених  рад  з  захисту  кандидатських  і  доктор‐

ських  дисертацій  та  активною  їхньою  роботою  в  галузі  підготовки  кадрів  найвищої  квалі‐
фікації; розвитком поліграфічної сфери, збільшенням можливостей швидкого опублікування 
монографій, навчальних посібників, збірників праць, журналів, статей; 
 поєднанням досвіду вчених  старшої  генерації,  енергії  та  ініціативи молодих науков‐

ців; збільшенням запитів практики на географічні, геоекологічні, геодемографічні, геосоціальні, 
рекреаційно‐туристські  знання,  пропозиції  і  рекомендації,  на  фахівців  географічного  і  гео‐
екологічного профілю; 
 посиленням  уваги  до  історії  розвитку  географічної  науки  взагалі  й  української  гео‐

графії  зокрема  (публікація  низки  розвідок  з  історії  української  географії  проф.  О.  Красно‐
польським,  проф.  О. Шаблієм,  проф. М.  Пістуном,  проф.  І.  Ковальчуком,  проф.  В.  Пащенком, 
проф.  А.  Оліферовим,  проф.  С.  Позняком,  проф.  І.  Черваньовим,  проф.  Я.  Кравчуком,  проф. 
О. Заставецькою, проф. С. Бортником, проф. Я. Олійником, проф. В. Стецюком, проф. Ж. Матвії‐
шиною, проф. В. Палієнко, доц. П. Штойком, доц. Б. Мухою, д. г. н. М. Кострицею, доц. П. Чорно‐
мазом та багатьма іншими вченими). 

Постановка проблеми. Поглянемо детальніше на передумови і чинники, які зумовили 
суттєвий  прогрес  у  розвитку  географічної  науки  у  Львові  в  кінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст., 
проаналізуємо структуру географічних досліджень та найважливіші їх результати. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Історія  розвитку  географічної  науки  у 
Львові і зокрема, у Львівському державному (тепер національному) університеті імені Івана 
Франка достатньо широко висвітлювалася у ряді публікацій С. Рудницького [16], А. Ващенка, 
К.  Геренчука,  Г.  Зільбера,  П.  Цися  [1],  А.  Ващенка, К.  Геренчука,  Я.  Кравчука,  Г. Міллера  [2], 
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О. Шаблія  [17–19],  І.  Ковальчука  [3–6],  І.  Ковальчука,  Я.  Кравчука  [7],  Я.  Кравчука  [8–9], 
Я. Кравчука, Б. Хомина [11], А. Мельника, Б. Мухи, О. Федірка [12], Б. Мухи [13], К. Гарасимюк 
[20], А. Яна [21], Я. Кравчука, С. Позняка, П. Климовича, М. Кіта [10], С. Позняка та інших вче‐
них [14, 15]. 

Історія  розвитку  географії  також  відображена  у  монографії,  присвяченій  350‐річчю 
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка,  яка  підготовлена  до  друку  і 
частково вийшла у 2012 р. у зв’язку з 350‐літнім його ювілеєм. 

1.  Передумови  і  чинники  розвитку  львівської  географії  у  кінці  ХХ  –  на  початку 
ХХІ ст.  Головними  передумовами,  які  спричинили  активізацію  географічних  досліджень  у 
кінці ХХ ст., появу нових напрямів, нових наукових шкіл і постатей виступають: 
 наявність  у  Львові  відомих  вчених  (продовжувачів  справи  засновників  Львівської 

географії – А. Ремана, Е. Ромера, Г. Величка, С. Рудницького, Ю. Полянського та  ін.), а також 
фундаторів нових наукових шкіл, які багато зробили у 50–70‐их роках ХХ ст. для української 
географії  взагалі  і  Львівської  у  80–90‐их  роках  ХХ  ст.  До  цієї  категорії  відносимо,  зокрема, 
П. Ващенка, К. Геренчука, П. Цися, Ф. Заставного, О. Шаблія, Г. Міллера, Я. Кравчука, П. Кли‐
мовича, Л. Скварчевську, С. Трохимчука, Г. Проць та ін.; 
 суспільні зміни в Україні після здобуття нею незалежності, які зумовили підвищення 

попиту на  географічні,  екологічні,  геополітичні,  етногеографічні,  геокультурні  знання  і  ви‐
никнення нових напрямів досліджень нових галузей; 
 інтенсивний  розвиток  географічного  факультету  у  кінці  80–90‐х  років  ХХ  ст.  і  пер‐

шому десятилітті ХХI ст. під керівництвом к. геогр. н., проф. Я. Кравчука, суттєві зміни у його 
структурі  (замість  трьох  кафедр  сформовано  вісім,  утворено  10  навчальних  і  дві  науково‐ 
дослідні лабораторії, чотири постійно діючі стаціонари – Дністерський, Розтоцький, Чорно‐
гірський  і  Шацький,  а  також  науково‐дослідні  стаціонари  з  вивчення  сучасних  геоморфо‐
логічних  процесів  (Передкарпатський  у  с. Медвежа,  Опільський  у  с.  Білка,  Закарпатський  у 
с. Довге, Південно‐Розтоцький у с. Дубровиця, Лозина); 
 розширення спектру напрямів  і спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахів‐

ців на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка 
(від одного до чотирьох). У реалізації цих завдань теж велика заслуга проф. Я. Кравчука, який 
зумів активізувати роботу наявного наукового потенціалу, запросив на роботу ряд відомих 
вчених з інших наукових центрів України (докторів геогр. наук Ф. Заставного, С. Позняка); 
 створення  двох  спеціалізованих  вчених  рад  із  захисту  докторських  (голова  проф. 

Ф. Заставний, тепер – проф. О. Шаблій) і кандидатських (голова проф. І. Ковальчук, пізніше – 
проф. А. Мельник) дисертацій та розширення набору фахівців в аспірантуру і докторантуру 
(щорічно від 16 до 25 осіб); 
 кількісне та якісне зростання викладацького (від 24 до 107 осіб, з них від трьох до 10–

15 докторів  і  професорів)  і  науково‐дослідницького потенціалу факультету,  захист доктор‐
ських  і кандидатських дисертацій географами, які працюють в  інших навчальних закладах, 
науково‐дослідних  інститутах (Інститут регіональних досліджень,  Інститут екології Карпат, 
Інститут “Геопрогноз”, ДП “Державний інститут проектування міст “Містопроект”); 
 розвиток та посилення існуючих (суспільної географії, ландшафтознавства, геоморфо‐

логії),  поява  нових  (географічного  українознавства,  біогеографії  і  географії  ґрунтів,  палео‐
географії  антропогену,  екологічної  та  інженерної  геоморфології,  конструктивної  географії, 
геоекології  і гідроекології та  ін.) наукових шкіл  і напрямів досліджень; налагодження твор‐
чих контактів між львівськими географами та географами інших країн (Польщі, Німеччини, 
Австрії, Франції, США, Словаччини, Угорщини, Росії, Румунії, Швеції); 
 інші чинники, зокрема процеси глобалізації наукового та освітнього простору, участь 

у  виконанні  міжнародних  дослідницьких  проектів,  налагодження  контактів  з  зарубіжними 
універсистетами тощо. 

2. Структура географічних досліджень львівських вчених. Структуру географічних 
досліджень львівських географів у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. представимо у вигляді таких 
схем (рис. 1, 2, 3). 
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демогеографічний 
 теоретичні проблеми 
демогеографії; 
 демогеографія України та її 
Західного регіону; 
 антропогеографія; 
 географія населення 
України; 
 географія населення 
Західного регіону і Львівської 
області; 
 географія міських поселень; 
 географія розселення 
населення; 
 історична географія 
поселень і розселення; 
 геоурбаністика; 
 географія трудових ресурсів; 
 етногеографія України і її 
Західного регіону; 
 топоономастика. 

соціогеографічний 
 теоретичні проблеми 
соціальної географії; 
 географія сфери послуг; 
 географія релігії 
(сакральна географія); 
 географія освіти; 
 географія соціальних 
негараздів; 
 географія культури; 
 рекреаційна географія; 
 медична географія; 
 географія соціальних 
проблем депресивних 
регіонів; 
 географія конфліктів; 
 географія геноциду, 
голодоморів; 
 географія соціальних 
проблем села. 

економікогеографічний 
 теорія економічної 
географії; 
 теорія розміщення 
продуктивних сил; 
 теорія територіального 
комплексоутворення; 
 економічна географія 
України; 
 географія агропромислових 
комплексів; 
 географічне 
країнознавство; 
 географія транспорту; 
 географія промисловості; 
 географія агробізнесу; 
 географія прикордоння; 
 географічні проблеми 
депресивних регіонів; 
 географічні дослідження 
Єврорегіонів; 
 географічне країнознавство. 

           
політикогеографічний 

 теоретичні проблеми 
політичної географії і 
геополітики; 
 політична географія України; 
 геополітичні проблеми 
України; 
 електоральна географія 
України та її регіонів. 

 
 
 

Напрями суспільно
географічних 
досліджень 

картографогеографічний 
 теорія і методика 
картографування; 
 атласне картографування 
регіонів; 
 картографування АПК; 
 методика комп’ютерного 
картографування; 
 атласне картографування 
великих міст. 

 
екогеографічний 

 теоретичні проблеми 
екологічної географії; 
 регіональні еколого‐
географічні проблеми; 
 екологічні проблеми 
природокористування; 
 географія природних ресурсів 
і природокористування; 
 моделювання економіко‐
екологічних ситуацій; 
 екологічні проблеми 
поселень; 
 медико‐географічний аналіз і 
синтез. 

математико
географічний 

 теоретичні проблеми 
математизації суспільної 
географії; 
 багатовимірний 
(факторний) аналіз; 
 математико‐карто‐
графічне моделювання  
господарських комплексів; 
 математичний аналіз 
економіко‐географічних 
об’єктів і процесів; 
 геоінформаційне 
моделювання суспільних 
систем і процесів. 

історія географії, історична 
географія (ІГ) 

 теоретичні проблеми 
історії географії та ІГ; 
 історія географії України; 
 історія української 
суспільної географії; 
 історія суспільної географії 
Галичини; 
 історія української і 
польської суспільної 
географії; 
 історія географії у 
Львівському університеті; 
 історична географія 
населення і поселень. 

Рис. 1.  Структура суспільно‐географічних досліджень львівських географів 
 

3. Наукові школи і провідні вчені. Наукова школа генетичного ґрунтознавства засно‐
вана у 1993 р. на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. Засновник – 
доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  ґрунтознавства  і  географії  ґрунтів 
С. П. Позняк. Представниками наукової школи, докторами наук є професори В. І. Михайлюк, 
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геоморфологічний 
 теоретико‐методологічні про‐
блеми геоморфології, вивчен‐
ня генези і будови рельєфу; 
 вивчення екзогенних та 
ендогенних процесів; 
 вивчення морфоструктури і 
морфоскульптури; 
 дослідження регіональних 
геоморфологічних проблем; 
 вивчення будови річкових 
долин і річкових систем; 
 вивчення будови і рис 
плейстоценових відкладів; 
 палеогеографія плейстоцену; 
  інженерно‐геоморфологічні 
дослідження міст; 
 геоморфологічне дешифру‐
вання даних ДЗЗ; 
 еколого‐геоморфологічні 
дослідження регіонів; 
 стаціонарні та експери‐
ментальні дослідження 
сучасного морфогенезу; 
 природоохоронно‐геоморфо‐
логічний аналіз; 
 геоморфологічне районування; 
 геоморфологічне картування; 
 історія геоморфологічних 
досліджень. 

геоекологічний (еколого
географічний) 

 теоретико‐методичні 
проблеми геоекології; 
 регіонально‐геоекологічні 
(Карпати, Поділля, Полісся) 
дослідження; 
 галузево‐екологічні 
дослідження; 
 компонентно‐екологічні 
дослідження; 
 просторово‐часова дина‐
міка геоекологічного стану 
річок, озер, водосховищ, 
лісових, аграрних, гірничо‐
промислових ландшафтів; 
 геоекологія стихійних 
явищ і процесів; 
 урбогеоекологічні 
дослідження; 
 геоекологічні дослідження 
річкових долин і басейнів; 
 медико‐географічні дослід‐
ження; 
 геоекологічний моніторинг;
 геоекологічне району‐
вання. 

ландшафтний 
 польові ландшафтні дослід‐
ження і картографування; 
 ландшафтно‐геофізичні 
дослідження (Карпати, Роз‐
точчя); 
 ландшафтно‐екологічні 
дослідження регіонів України; 
 гідрометеорологічні 
дослідження Західної України; 
 лісопатологічні дослідження 
Карпат; 
 геоінформаційні системи в 
ландшафтознавстві; 
 дешифрування даних ДЗЗ; 
 ландшафтно‐екологічний 
моніторинг та експертиза; 
 стаціонарні геофізичні дослід‐
ження геосистем; 
 геохімічні дослідження 
геосистем; 
 урболандшафтні 
дослідження; 
 ландшафтно‐топонімічні 
дослідження; 
 оцінювання вітро‐ і водо‐
енергетичного потенціалу 
регіону; 
 фізико‐географічне і 
ландшафтне районування. 

 
Напрями природничо

географічних досліджень 
 

гідрометеорологічний 
 дослідження стоку води, 
наносів і розчинених у речовин; 
 моделювання розвитку повеней 
і паводків у річках регіону; 
 вивчення інтенсивності роз‐
витку схилових і руслових процесів; 
 дослідження екстремальних 
гідрометеорологічних явищ; 
 визначення тенденцій змін 
стоку води і наносів у річках; 
 гідроекологічний аналіз водойм; 
 моніторинг екологічного стану 
річок і водойм; 
 структурний аналіз річкових 
систем; 
 дослідження процесів деграда‐
ції малих річок; 
 обґрунтування водоохоронних 
заходів; 
 лімногеографічні дослідження; 
 аналіз вітроенергетичного 
потенціалу; 
 аналіз агрометеорологічного 
потенціалу землеробства. 

біогеографічний 
 географія рослин; 
 географія тварин; 
 географія біоценозів; 
 географія зооценозів; 
 географія шкідників лісу; 
 географія хвороб лісу; 
 географія біотичних 
природно‐заповідних 
об’єктів; 
 біогеографія інвазій і 
сукцесій; 
 іхтіологічні дослідження; 
 орнітологічні дослід‐
ження; 
 природоохоронні 
дослідження; 
 проблеми формування 
екомереж; 
 освітньо‐біогеографічна 
діяльність; 
 біогеографічне 
районування. 

географоґрунтознавчий 
 картографування ґрунтів; 
 генетико‐ґрунтознавчі 
дослідження; 
 географія ґрунтів Західного 
регіону України; 
 структура ґрунтового 
покриву; 
 оцінювання стійкості ґрунтів;
 екологічні проблеми 
землекористування; 
 моніторинг ґрунтів; 
 консервація деградованих 
ґрунтів; 
 аналіз антропогенної 
трансформації ґрунтів; 
 ґрунти урболандшафтів; 
 аналіз чинників 
ґрунтоутворення; 
 моделювання ерозії ґрунтів; 
 земельно‐кадастрові дослід‐
ження; 
 агрокліматичні та 
агроекологічні дослідження; 
 історія ґрунтознавства. 

Рис. 2.  Структура природничо‐географічних досліджень львівських географів 
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Природоохоронні галузевогеографічні  Природоохоронні комплексногеографічні 
теоретичні проблеми природоохоронних 
галузево‐географічних досліджень (ПГГД) 

теоретичні проблеми природоохоронних 
комплексно‐географічних досліджень (ПКГД) 

питання методики ПГГД проблеми методики ПКГД 
проблеми природоохоронного 
картографування компонентів ландшафту 

питання природоохоронного картографування  
ландшафтних систем  

проблеми створення і забезпечення 
функціонування компонентних 
природоохоронних об’єктів  

питання, пов’язані з обґрунтуванням 
створення комплексних природоохоронних 
об’єктів  

питання інвентаризації і кадастру 
компонентних природоохоронних об’єктів  

проблеми картографічної інвентаризації і 
паспортизації комплексних природоохоронних 
об’єктів  

проблеми моніторингу стану цінних у 
природоохоронному відношенні компонентів 
ландшафту 

питання, пов’язані з моніторингом 
природозаповідних та антропогенних 
ландшафтів 

питання, пов’язані з оптимізацією існуючої 
мережі природоохоронних об’єктів  

проблеми, пов’язані з оптимізацією сучасного 
стану комплексних (геопросторових) 
природоохоронних об’єктів у різних  регіонах 

проблеми формування компонентних 
складових сучасної екомережі 

проблеми формування екомережі як 
поєднання точкових, площинних і лінійних 
об’єктів  

проблеми законодавчого та управлінського  
забезпечення охорони компонентів НПС 

проблеми законодавчого та управлінського  
забезпечення  природоохоронної справи 

питання природоохоронно‐освітньої 
діяльності  

питання природоохоронно‐освітньої, 
природоохоронно‐рекламної діяльності 

 

Напрями туристично
рекреаційних і 

природоохоронних досліджень 

 
Дослідження туризму і туристичної 

діяльності 
Комплексні  дослідження сфери рекреації 

теоретичні проблеми досліджень сфери 
туризму 

теоретичні питання аналізу сфери рекреації 

питання методики досліджень туризму  методичні питання досліджень рекреації 

дидактичні проблеми туристичної освіти  дидактичні проблеми рекреаційної освіти 

екоосвітні питання туристичної діяльності  екоосвітні питання рекреаційної діяльності 

екологічні проблеми туризму  екологічні проблеми рекреації 

проблеми сільського, зеленого туризму 
проблеми досліджень бальнеологічних 
ресурсів і бальнеологічної діяльності 

географія туризму  географія рекреації 

історія туристичної діяльності  історія  розвитку рекреаційної діяльності 

Рис. 3.  Структура туристично‐рекреаційних і природоохоронних 
досліджень львівських географів 

 
А. І. Кривульченко, З. Г. Гамкало, В. Г. Гаськевич. Серед членів наукової школи 45 кандидатів 
наук. Представниками школи опубліковано серію посібників і підручників з географії ґрунтів 
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і  ґрунтознавства  (більше 10), монографічну  серію  “Ґрунти України”  (16 монографій),  серію 
фундаментальних статей. 

Наукова школа інженерної, екологічної та реґіональної геоморфології заснована у 1950 р. 
на базі кафедри геоморфології. Засновник – доктор географічних наук, професор П. М. Цись. 
Дійовими особами школи є доктор географічних наук, професор І. П.Ковальчук та кандидат 
географічних наук, професор, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії Я. С. Кравчук, 
професори А. Б. Богуцький, М. Я. Сивий, В. І. Вишневський, Л. П. Царик, понад 38 кандидатів 
наук. Ними розроблено концепцію екологічної геоморфології, інженерно‐геоморфологічного 
картографування,  опубліковано  серію  підручників  і  навчальних  посібників  (більше  10), 
монографій (більше 40) та статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях. 

Наукова  школа  комплексної  територіальної  організації  суспільства  заснована  на  ка‐
федрі  економічної  (тепер  економічної  і  соціальної)  географії  у  1945–1950  рр  доктором 
географічних наук, професором О. Т. Ващенком. Відомими представниками цієї школи стали 
випускники  кафедри:  проф.  Ф.  Д.  Заставний,  Б.  М.  Яремчишин,  М.  Д.  Пістун,  О.  І.  Шаблій, 
О. Г. Топчієв,  С.  М.  Писаренко,  С.  І.  Іщук,  О.  В.  Заставецька,  М.  З.  Мальський,  В.  П.  Нагірна, 
Л. Т. Шевчук,  І.  І.  Ровенчак  та  ін.  Підготовлено  близько  20  докторів  та  80  кандидатів  наук. 
Сучасним лідером школи  є  заслужений  професор Львівського  університету,  доктор  геогра‐
фічних наук, професор, завідувач кафедри О. І. Шаблій. До здобутків школи відносимо теоре‐
тичні концепції суспільної та економічної географії, десятки посібників і підручників, сотню 
монографій, серію оригінальних Атласів. 

Наукова  школа  ландшафтознавства.  Заснована  доктором  географічних  наук,  профе‐
сором К.  І.  Геренчуком у 1954 р. на базі  кафедри фізичної  географії.  У 1984–94 рр. школою 
керував  проф.  Г.  П. Міллер.  Представниками  наукової школи  є  к.  геогр.  н.,  проф.  С.  І.  Куку‐
рудза, проф. В. М. Петлін, проф. А. В. Мельник, доцент Б. П. Муха. Підготовлено чотири док‐
тори і 35 кандидатів наук. Серед здобутків школи – два десятки монографій, серія навчаль‐
них  посібників  і  підручників,  концепції  гірського,  екологічного  та  експериментального 
ландшафтознавста. 

Крім того, формуються наукові школи природоохоронних досліджень (професор С. І. Куку‐
рудза, професор І. М. Волошин, професор М. М. Назарук та ін.) і туризму та рекреації (доктор 
економічних наук, професор М. П. Мальська). 

4. Перспективні напрями львівської географії. До них відносимо: 1) обґрунтування 
концепції  геополітичних  і  політико‐географічних  досліджень;  2)  розвиток  досліджень  у 
галузі географії культури та етногеографії; 3) формування наукових засад географії суспіль‐
них негараздів; 4) формування концепції зрівноваженого розвитку природно‐господарських 
систем регіону; 5) геоінформаційно‐картографічне моделювання природних, господарських і 
суспільних  систем  та  процесів;  6)  геоекологічні  і  гідроекологічні  дослідження;  7)  форму‐
вання концепції розвитку в регіоні туризму  і рекреації; 8) розвиток морфодинамічних, еко‐
лого‐геоморфологічних,  інженерно‐географічних,  ґрунтознавчо‐геохімічних,  ландшафто‐
знавчих досліджень; 9) розвиток концептуальних засад географічного українознавства; 10) кон‐
структивно‐географічні, ландшафтно‐планувальні, екоосвітні,  процесо‐регулювальні та інші 
види прикладних досліджень. 
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тут заходиться географічний факультет, кафедра іноземних мов і Видавничий центр ЛНУ ім. 
Івана Франка. Історія цієї будівлі і прилеглої території – дуже цікава. 

Раніше на теперішній вул. М. Коперника стояла церква Святого Духа з дзвіницею, пере‐
будована у ХVIII ст. з барокового костелу сестер домініканок, побудованого у 1722–1729 рр. 
разом  з  монастирем.  Костел  та  монастир  домініканок  були  зведені  на  кошти  фундаторки 
Теофілії з Ліщинських Вишневецької. Після касаційних реформ імператора Йосифа ІІ у 1783 р. 
ансамбль монастиря віддали українській громаді під новоутворену Греко‐католицьку духов‐
ну семінарію (з 1929 р. – Богословська академія), а костел перетворено на семінарську церкву 
Святого  Духа.  Тоді  у  церкві  був  встановлений  п’ятиярусний  іконостас  пензля  художника 
Луки Долинського, різьбу до якого виконав Іван Щуровський. 

У  1780‐х  рр.  Греко‐католицьку  семінарію  у  Львові  відвідав  австрійський  імператор 
Йосиф II. Здавалось би, не цісарська це справа – перейматися інтригами педагогічних кадрів в 
далекій Галичині! Однак Йосиф II поставився до справи серйозно.  “…З тої причини відвідав 
він  семінарію,  не  увідомівши о  тім  завчасно нікого,  зустрівся  з  викладачами й  студентами. 
Відтак  у  бесіді  з  Феслером  повідомив,  що  вирішив  відкликати  того,  бо  не  може  бути  рек‐
тором propter  scandalum”.  Але ж  де  знайти нового  ректора?  “…Не  тяжко  знайти,  –  порадив 
імператорові  автор  спогадів.  –  Теперішній  ректор  випер  попереднього  всякими штучками, 
але той наскільки я єго знаю, має більше таланту до заряду. – Як він називається? – Антоній 
Ангелович,  світський  священник  і  професор  догматичного  богослов’я.  –  Йосиф  витягнув 
свою табличку і записав собі єго ім’я”. Невдовзі після його від’їзду оголосили його “найвисше 
розпорядженьє”, котрим усувався скандальний ректор й “іменувався” на цю посаду професор 
Ангелович. 

Семінарська церква Святого Духа  була  скромним однонавовим  з  півкруглою апсидою 
храмом під двосхилим дахом, який утворював трикутний фронтон на фасаді від вул. М. Ко‐
перника. Своєю архітектурою церква майже не виділялася серед одноманітної забудови ко‐
лишнього монастиря. Стіни церкви були розписані художником Модестом Сосенком. В 1840‐х 
рр. іконостас церкви був поновлений Мартином Яблонським. 

Церква була знищена під час Другої світової війни 15 вересня 1939 р. німецькою бом‐
бою. Залишилася лише струнка триярусна барокова вежа‐дзвіниця, яка входила в ансамбль 
церкви Святого Духа. Іконостас церкви частково уцілів завдяки старанням мистецтвознавця 
Михайла  Драгана,  тодішнього  директора  Музею  Львівської  Богословської  Академії.  З  руїн 
церкви тоді врятовали шість ікон (хоч і з численними пошкодженнями) цього іконостасу, які 
тепер зберігаються у колекції Львівського національного музею. 

Дзвіниця  колишньої  церкви Св. Духа  –  кам’яна,  квадратна  в  плані,  триярусна,  з  баро‐
ковим  завершенням  та  витесаними  з  каменю  вазами  по  кутах.  Кожен  з  ярусів фланковано 
пілястрами  та  півколонами,  вікна  вежі  мають  півкруглі  завершення.  На  вежі  встановлено 
годинник  з  давнього  Скиту Манявського  (1786  р.,  відремонтований  у  1987  р.).  У  1987  р.  із 
західного боку здійснено прибудову музейних приміщень. З 1990 р.  у вежі‐дзвіниці колиш‐
ньої церкви Святого Духа розташований будинок музею “Русалки Дністрової”, відділ Львів‐
ської  галереї  мистецтв.  За  музеєм,  на  невеликій  площі  встановлений  пам’ятник  з  бронзи 
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засновнику  “Русалки  Дністрової”  Маркіяну  Шашкевичу  (1811–1843) (скульптори  Дмитро 
Крвавич і Микола Посікіра, архітектори В. Дубініна і М. Федик, 1990 р.). 

У квітні 1942 р. в газетах “Львівські вісті” та “Краківські вісті” оголошено конкурс, про‐
грамою якого було виготовлення архітектурного проекту на відбудову церкви Святого Духа 
на  вул.  М.  Коперника,  36  у  Львові.  Ідею  проведення  цього  конкурсу,  незважаючи  на  важкі 
воєнні часи та матеріальну скруту, подав ректор семінарії, а згодом митрополит і кардинал о. 
Йосиф Сліпий  (його кабінет  знаходився на другому поверсі  семінарії,  тепер –  географічний 
факультет, кімн. 34). На конкурс надійшло 15 робіт. Другу нагороду отримали автори девізів 
“Чорна точка у зеленій” – Євген Нагірний і “Чорний хрест у колі” – Отто Федак у співавторстві 
з  Олександром  Пежанським.  З  усіх  поданих  тоді  на  конкурс  проектів  в  оригіналі  дотепер 
повністю зберігся лише один – проект архітектора Степана Гаврилюка під девізом “Собор”. 

В 1950‐х рр. розібрали руїни церкви  і влаштували спортивні майданчики. Сьогодні на 
цьому місці – новий корпус АТС (автоматичної телефонної станції). 

Семінарія мала назву  “Генеральна духовна  семінарія  у Львові”.  Вона була призначена 
готувати  священиків  із  Галичини,  Закарпаття,  Пряшівщини,  Крижевецької  єпархії  (Юго‐
славія),  Семигороду  та  Хорватії.  Першим  її  ректором  став  пізніший  галицький митрополит 
Антін Ангелович. В семінарія вивчали теологію. 

Наприкінці  XVIII  ст.  семінарська  земля  сягала  аж  до  вулиці  Коперника;  на  ґрунті  (на 
території  землеволодіння)  семінарії  був  дім  Кредитового  Земського  Товариства.  Пізніше 
кусень за куснем землі забирали. За часів Шашкевича на місці, де тепер Головна пошта, був 
ще великий сад, запущений, слабо опарканений, а в ньому будиночки, де знаходилася служба 
семінарії.  Далі  були  одноповерхові  музеї,  за  ними  сад  для  вихованців,  далі  церква  з  семі‐
нарією і знов городець, що примикав до палацу Сапігів. На семінарії на вікнах були грати, що 
надавали  будинкові  вигляду  в’язниці.  Ісує  анекдотична  ситуація:  одного  разу  якийсь  селя‐
нин  уперто  вдивлявся  у  будинок.  Один  з  семінаристів  почав  глузувати  з  нього,  а  селянин 
відповів: “Смійся, смійся, якби ти був порядний чоловік, то за ґратами не сидів би!”. 

Греко‐католицька  духовна  семінарія  відігравала  дуже  важливу  роль  в  українському 
відродженні XIX ст. Тут закінчив богословські науки Маркіян Шашкевич, з гуртка богословів 
вийшли  перші  галицько‐українські  письменники.  На  спомин  про  Маркіяна  Шашкевича  на 
мурах  церкви  в  1911  р.  вмурували  пам’ятну  таблицю.  У  семінарії  навчався  автор  мелодії 
національного і державного гімну України о. Михайло Вербицький. 

Семінарія  з  садом  була  знову  перебудована  наприкінці  ХІХ  ст.  Нові  корпуси  духовної 
семінарії  збудовано  у  1889  р.  за  проектом  Сильвестра  Гавришкевича.  Будівля  в  перимет‐
ральній  забудові  вулиці,  впpитул  прибудована  до  Поштамту  і  сучасних  приміщень  Теле‐
графно‐телефонної  станції  й  компанії  “УТЕЛ”  (вул. Дорошенка,  43).  До 1945 р.  будівля  зна‐
ходилася  на  території  парку  Греко‐католицької  духовної  семінарії.  У  каплиці  семінарії  в 
1927–1939 рр. був Святодухівський іконостас пензля Петра Холодного‐старшого (сьогодні – у 
Національному музеї). 

Будинок духовної семінарії до 1930‐их років мав сліди обстрілу з польсько‐української 
війни.  В  листопаді  1918  р.  в  сусідньому  будинку  Головної  пошти  боронилася  українська 
залога; поляки через семінарію дісталися до пошти, підпалили дах та відтіснили українців. 

У  1929 р.  на  базі  семінарії  створено  Греко‐католицьку  богословську  академію  зусил‐
лями  митрополита  Андрея  Шептицького.  Пам’ятник  митрополиту  Андрею  Шептицькому 
роботи  відомого  скульптора  Андрія  Коверка  встановлено  у  подвір’ї  академії.  Доктор  ми‐
стецтвознавства Юрій Бірюльов писав: “Був це взагалі перший український пам’ятник в місті 
над Полтвою. Цікаво вирішена голова митрополита ... сміливо виразно вирізьблена в камені 
близько 1931 р. Виконуючи ... монументальну статую (цілу постать), Коверко ... реалістично 
потрактував голову, акцентуючи, однак, на стані натхнення священника, інакше змо”. У 1945 р. 
пам’ятник митрополиту Андрею Шептицькому, як і переважна більшість львівських пам’ят‐
ників, був знищений. 
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У 1939 р. з експансією Червоної Армії академію було закрито. Того ж року приміщення 
Львівської  духовної  академії  по  вул.  Коперника  стала  власністю  Львівського  державного 
університету. Під час Другої світової війни відновлена діяльність академії. 

У  1945 р.  її  вдруге  ліквідувала  совєтська  влада.  Більшість  її  професорів‐викладачів 
заарештовано  і  заслано до концтаборів; приміщення, майно  і  бібліотеку академії конфіско‐
вано,  а  випускники  та  студенти  семінарії  розсіялися  по  Україні  та  різних  країнах  світу. 
Академія продовжувала існувати підпільно. 

За  часів  радянської  влади  в  цьому  приміщенні  знаходився  гуртожиток  студентів, 
спортзал  (теперішні  аудиторії № 6  і № 7)  і  військова кафедра,  яка на початку 1960‐х років 
розпочала  готувати офіцерів  запасу  зі  студентів. У розпорядженні кафедри була навчальна 
техніка та озброєння, що розміщувалося у внутрішньому подвір’ї корпусу на вул. Дорошенка 
41. У 1993 р. педколектив кафедри перейшов до об’єднаної міжвузівської військової кафедри 
при військовому інституті при НУ “Львівська політехніка”. 

У 1975 р. з головного корпусу університету переведено географічний факультет, який 
був створений у 1945 р. Деканами факультету були О. Ващенко (1945–51),  І. Сваричевський 
(1951–52),  П.  Ситніков  (1952–53),  П.  Цись  (1954–64),  М.  Андріанов  (1964–68),  П.  Климович 
(1968–74), Б. Лящук (1974–76), Г. Міллер (1976–84), Я. Кравчук (1984–2002), Я. Хомин (2003–
2011), з 2011 р. – В. Біланюк. 

На стіні колишньої семінарії та академії,  з боку вул. Коперника у 1997 р. встановлено 
велику бронзову пам’ятну таблицю Патріарху УГКЦ, ректору Богословської академії Йосифу 
Сліпому  (скульптор Юліан  Савко,  архітектор  Р.  Кичма).  У  грудні  2007  р.  у  подвір’ї  геогра‐
фічного факультету урочисто відкрили пам’ятну таблицю присвячену 130‐річчю від народ‐
ження  і  70‐річчю  від  смерті  фундатора  національної  землезнавчої  науки,  картографії  та 
географічної освіти академіку Степану Рудницькому. Текст таблиці:  “У Львівському універ‐
ситеті  навчався  (1896–1899)  і  працював  (1908–1919)  фундатор  новітньої  української  гео‐
графії,  картографії  і  землезнавчої освіти,  академік Степан Рудницький  (1877–1937)”. В уро‐
чистому відкритті  взяли  участь  і  виступили Заслужений професор  університету О. Шаблій, 
проректор  З.  Мамчур,  декан  ф‐ту  міжнародних  відносин  М.  Мальський.  Посвяту  пам’ятної 
таблиці здійснив о. Володимир з Греко‐католицької церкви Святої Анни у м. Львові. 

14 травня 2012 р. у дворику географічного факультету ЛНУ  імені  Івана Франка відбу‐
лося урочисте відкриття першого у  світі пам’ятника наплічнику. Непересічна подія  зібрала 
знаних географів, академічну спільноту університету й представників міської влади Львова 
під  спільним  знаменом  вшанування  символу  всіх  мандрівників,  дослідників  і  туристів.  Зі 
вступним  словом  виступив  декан  географічного  факультету  В.  Біланюк.  Урочисто  зняли 
накриття  із  пам’ятника ректор Університету  І.  Вакарчук,  проректор  з науково‐педагогічної 
роботи З. Мамчур і голова студентської ради географічного факультету А. Мичко. 

20  грудня  2012  р.  на  корпусі  географічного  факультету  відкрили  й  посвятили  мемо‐
ріальну таблицю Олени Степанів. 
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Професор К.  Геренчук  півстоліття  тому  в  “Известиях  ВГО”  опублікував  статтю  “Пять‐

десят лет учения о географическом ландшафте” (1963), яка стала своєрідним репером щодо 
витоків і становлення ландшафтознавства, зрілість і життєвість якого великою мірою визна‐
чається теоретичною обґрунтованістю ландшафтознавчої парадигми. На підставі ретроспектив‐
ного  аналізу  обґрунтовано  критерії  й  виділено  п’ять  знакових  віх  на  шляху  становлення 
ландшафтознавчої парадигми та стисло їх охарактеризовано. 

Вступні зауваги. Найважливішими здобутками ландшафтознавства в Україні О. Мари‐
нич  вважав:  вивчення морфології  ландшафтів,  їх  походження,  класифікація  та  картографу‐
вання,  аналіз  компонентів  природно‐територіальних  комплексів,  ландшафтоутворюючих 
факторів  і  процесів  та  їх  ролі  в  ландшафтогенезі,  дослідження  геофізики  й  геохімії  ланд‐
шафтів, розробка теорії й методів дослідження (виділення наше – С. К.) (Маринич, 2000, с. 12). 

Ми вважаємо, що теоретичний доробок українських ландшафтознавців за останні два 
десятиліття настільки потужний, що дає підставу твердити про загальну оконтуреність теорії 
ландшафтознавства  і виразну зримість ландшафтознавчої парадигми. Тому, незважаючи на 
висвітлення головних ідей ландшафтознавства в історичному аспекті (Геренчук, 1963, 1969; 
Ісаченко, 1961, 1975; Воропай, 1972; Пащенко, 1993, 1999; Гродзинський, 1992, 2005 та  ін.), 
вважаємо  за  доцільне  виокремити  знакові  віхи  на  шляху  становлення  ландшафтознавчої 
парадигми (ЛП). 

Сутність питання. Утвердження ландшафтознавчої парадигми припадає на кінець ХХ ст. 
Цю тезу можна підтвердити такими двома важливими аргументами: перший ґрунтується на 
тому, що напрацювання ландшафтознавців застосовують в прикладних геопросторових дослід‐
женнях, де вимагаються комплексні знання багатьох ознак і властивостей локальних і регіо‐
нальних ландшафтних систем: від територіального планування та проектування – до визна‐
чення місце‐положення та сутності об’єктів природоохоронного фонду. Другим аргументом є 
те, що ландшафтознавство отримало легальну прописку в якості нормативного курсу навчаль‐
них планів географічних спеціальностей. Це може стати підставою претендувати згодом і на 
зміну назви – з нинішнього пізнавального “ландшафтознавства” на перспективну фундамен‐
тальну “ландшафтологію”. 

Водночас, наведені аргументи аж ніяк не можуть бути підставою для твердження про 
те, що ландшафтознавча парадигма вибудована лише на “гранітному фундаменті” і що в ній 
відсутні більші чи менші “піщані” чи “лесові” щілини. 

Щоб  краще  зрозуміти  сучасний  стан  ЛП  варто  зосередитись  на  знакових  віхах  того 
шляху,  який  подолало  ландшафтознавство  за  останнє  століття.  В  цьому  нам  прислужаться 
праці фундаторів ландшафтознавства, присвячені теорії, методиці й рефлексії цього вчення. 

До  плеяди  фундаторів  ландшафтознавчої  парадигми  слід  віднести  вчених‐природо‐
знавців  кількох  поколінь.  Перше  покоління  (В.  Докучаєв,  Л.  Берг,  Г.  Морозов  та  ін.),  пред‐
ставники  якого  висловили  ідею  про  доцільність  комплексного  дослідження  природних 
територіальних  єдностей  й  обґрунтували  об’єкт  дослідження.  Природодослідники  другого 
покоління  (С.  Неуструєв,  Б.  Полинов,  І.  Ларін,  Л.  Раменський,  Г.  Висоцький,  С.  Калєснік)  на 
підставі ґрунтознавчих, геоботанічних та лісознавчих, польових територіальних досліджень 
визначили  сутність  і  зробили  перші  спроби  картографування  фацій,  урочищ,  типів  місце‐



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 23 

 

востей – морфологічних одиниць ландшафтів. Третє покоління (М. Солнцев, К. Геренчук, А. Іса‐
ченко, Ф. Мільков, В. Сочава, В. Преображенський та ін.) на підставі емпіричнного матеріалу 
попередників  і  власних  польових  досліджень  розробили  методику  картографування  при‐
родних територіальних комплексів, вчення про морфологічну структуру ландшафтів, а також 
суттєво  опрацювали  питання  динаміки  і  класифікації,  що  дало  змогу  всі  ці  напрацювання 
покласти в основу ландшафтознавчої парадигми. Сучасне покоління ландшафтознавців пра‐
цює  над  вдосконаленням  усіх  складових  ландшафтознавчої  парадигми:  концептуальних, 
методичних, прикладних на постнекласичному етапі її розвитку. 

Загальновідомо, що автором ідеї про доцільність “вивчення поверхні Землі як цілого” був 
визначний природодослідник, фундатор  генетичного  ґрунтознавства В. Докучаєв,  який ви‐
словив її на порозі ХХ ст. Однак ця думка “отримала чітке формулювання у 1913 р., коли Л. С. Берг 
у доповіді на постійній біогеографічній комісії Географічного товариства зазначив, що основ
ним  об’єктом  вивчення  географії  є  ландшафти,  тобто  “закономірні  угрупування  предметів 
органічного  і  неорганічного  світу  на  поверхні  Землі”  (цит.  за:  Професор  Каленик  Геренчук, 
2004,  с.  116).  Таким  чином,  після  оприлюднення  ідеї  про  комплексне  вивчення  поверхні 
Землі,  доповідь Л.  Берга  стала  першою  знаковою віхою на шляху  становлення ландшафто‐
знавчої парадигми, а 1913 р. – роком відліку історії ландшафтознавства. 

Ідею В. Докучаєва першими підтримали його учні й послідовники – ґрунтознавці С. Не‐
уструєв  і  Б.  Полинов,  геоботаніки  І.  Ларін.  і  Л.  Раменський,  лісознавці  Г.  Морозов  і  Г.  Ви‐
соцький та ін. Ці вчені підійшли до вивчення своїх об’єктів за сучасною термінологією “з позицій 
системного підходу”, що дало їм змогу виявити міжкомпонентні зв’язки. Класичною працею 
в цьому плані є стаття Георгія Морозова “Ліс як явище географічне” (1914) у якій показано, 
що різні місцеположення  (форми рельєфу), освітленість,  зволоженість,  ґрунти тощо –  ство‐
рюють географічну диференціацію лісу, роблять його явищем географічним. 

Іншим підтвердженням доцільності комплексного дослідження території є те, що серед 
згаданих вище вчених є автори назв головних морфологічних одиниць ландшафту – фації – 
Л. Берг, урочища– Л. Раменський, типу місцевості – Г. Висоцький. 

Зауважимо, що фізико‐географи 20–30 років XX ст. не відразу сприйняли  ідею геогра‐
фічного ландшафту. І головною причиною, яка десятиліттями була перепоною комплексного 
дослідження природних територіальних єдностей, була відсутність власної методики, яка не 
дублювала б методик за якими працювали геоморфологи, ґрунтознавці чи геоботаніки. Тим 
часом  “галузевики”  активно  працювали  в  польових  умовах  і  за  висловом  А.  Ісаченка  дали 
“взірці глибокого аналізу ландшафтів і початки методики ландшафтних досліджень, головну 
частину яких становлять ландшафтне знімання і складання ландшафтних карт”. 

Накопичений  польовий  матеріал  потребував  узагальнення,  виникла  проблема  його 
географічного синтезу. Спроба такого узагальнення належить М. Первухіну (1934), яка хоч і 
допомогла  зробити  деякі  теоретичні  висновки,  але  загалом  не  була  належно  оцінена  його 
сучасниками.  Причиною  цього  було  те,  що  фізико‐географи  мало  займалися  польовими 
дослідженнями  і  праці  М.  Первухіна  не  були  взяті  ними  до  уваги.  Лише  наприкінці  30‐их 
років С. Калесник (1940) обґрунтував важливі положення, про те, що: 
 ландшафт є вузловим підрозділом диференціації як типологічного так і регіонального 

поділу території; 
 ландшафт складається з морфологічних одиниць – епіфацій й урочищ, що закономірно 

повторюються  (цим  було  закладено  основи  вчення  про  морфологічну  структуру  гео‐
графічного ландшафту); 

 визначення природних меж морфологічних одиниць і ландшафту загалом є цілком під 
силу одному, відповідно підготовленому фахівцю. 
Всі ці положення мали неабияке значення для організації польових досліджень і скла‐

дання ландшафтних карт,  тобто збору емпіричного матеріалу на основі якого можна отри‐
мати теоретичні  узагальнення. Тому  сукупність цих положень,  узагальнених С. Калєсніком, 
слід вважати другою знаковою віхою на шляху становлення ландшафтознавчої парадигми. 

Третьою  знаковою  віхою  формування  ландшафтної  парадигми  є  методичні  й  теоре‐
тичні  положення  М.  Солнцева  та  його  учнів  про  морфологічну  структуру  географічного 
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ландшафту,  обґрунтовані  впродовж 1947–1962 рр. Ці  положення покладені  в  основу мето‐
дики  фізико‐географічного  дослідження  ландшафтів.  М.  Солнцев  дав  нове,  чіткіше  визна‐
чення  ландшафту,  обґрунтував  геоморфологічні  та  біотичні  діагностичні  ознаки  морфоло‐
гічних одиниць ландшафту, що дало  змогу приступити до ландшафтного картографування 
різних регіонів за власною методикою. 

Публікація  невеликої  за  обсягом,  але  глибокої  за  змістом,  насиченої  зразками  різно‐
масштабних карт праця Г. Анненської, А. Відіної, В. Жучкової та ін. “Морфологическая струк‐
тура ландшафта” за ред. проф. М. Солнцева (М., 1962. – 55 с.) стала своєрідним ключем, за допо‐
могою якого стали більш зрозумілими головні положення теорії географічного ландшафту. 

Водночас були опубліковані ще дві дуже важливі для становлення ландшафтної пара‐
дигми  праці:  А.  Відіної  “Методические  указания  по  полевым  крупномасштабным  исследо‐
ваниям”  (М.,  1962.  –  120  с.)  та  А.  Ісаченка  “Учение  о  ландшафте  и  физико‐географическое 
районирование” (Л., 1962. – 56 с.) у яких детально розглянуті та аргументовано розроблені 
більшість питань, що були предметом напружених дискусій  усіх п’яти попередніх Всесоюз‐
них нарад з питань ландшафтознавства (1955–1961). 

Саме  ці  три  праці  стали  у  свій  час  предметом  критичного  аналізу  К.  Геренчука,  який 
прирівняв їх до праць В. Докучаєва з генетичного ґрунтознавства та висловив думку про те, 
що  “вони  варті  багатьох томів”  [2].  Таким  чином  було  обґрунтовано  низку  теоретичних  і 
методичних питань ландшафтних досліджень, що дало змогу перетворити  “синього птаха”, 
яким називали  вчення про  ландшафт деякі  високі  чини  від  географічної  науки на  початку 
п’ятдесятих  років,  у  цілком  реальний  і  привабливий,  а  головне  –  конструктивно  спрямо‐
ваний напрям фізичної географії. 

Четвертою  знаковою  віхою  в  хронологічній  послідовності  можна  вважати  обґрунту
вання теорії і методики гірських ландшафтів, які, як виявилося, мають складнішу морфоло‐
гічну структуру, у яких швидше і виразніше проявляються фізико‐географічні процеси (еро‐
зія,  зсуви,  обвали  тощо),  у  яких  біота  відіграє надзвичайно  важливу  стабілізуючу функцію. 
Гірському ландшафтознавству навіть було присвячено VI  всесоюзну нараду  з питань ланд‐
шафтознавства (Алма‐Ата, 1963). Але поряд з проблемою гірського ландшафтознавства водно‐
час  розроблялися  й  інші  питання  зокрема:  системного  підходу,  якісної  оцінки  земель, 
динаміки ландшафтів та їх морфологічних одиниць, вертикальної структури фацій тощо, які 
без сумніву мають важливе теоретичне і прикладне значення. Всі ці розгалуження в теорії і 
методиці нової науки свідчать про те, що вона все ширше  і впевненіше “завойовує” геогра‐
фічний простір, оскільки може мати прикладне застосування від медичної – до рекреаційної 
географії. 

Для  сімдесятих  років  минулого  століття  характерний  пошук  теоретичних  законо‐
мірностей в  географії  загалом  і ландшафтознавстві,  зокрема. Наслідком цього пошуку було 
обґрунтування системи географічних аксіом і ландшафтних постулатів. Під географічними 
аксіомами  К.  Геренчук  розумів  “беззаперечні  положення,  доведені  всім  попереднім  досвідом 
науки (в т. ч. й географічної), а ландшафтними постулатами – положення, що випливають з 
географічних аксіом і характеризуються достатньо високою ймовірністю, щоб покласти їх в 
основу теорії ландшафтознавства” (цитую за: Професор…, с. 88). Всього було сформульовано 
три географічні аксіоми і п’ять ландшафтних постулатів, що утворили систему теоретичних 
положень, які стали певним кроком щодо теоретичного окреслення ландшафтної парадигми. 

Таким чином,  серед низки вагомих досягнень 70–80‐х років ХХ  ст.  важко виокремити 
“едифікаторне”, тобто таке, яке найбільш вагомо вплинуло на розвиток усіх  інших напрям‐
ків.  У  фітоценології  в  таких  випадках  угруповання  називають  за  двома–трьома  домінант‐
ними  видами.  Отож,  за  аналогією,  четвертою  знаковою  віхою  становлення  ландшафто‐
знавчої парадигми можна вважати: обґрунтування теорії і методики гірських ландшафтів та 
системи географічних аксіом і ландшафтних постулатів, що послужило основою для подаль‐
шої  розробки  концепції  географічного  ландшафту  –  як  стержневого  напрямку  фізико‐гео‐
графічних досліджень. 

Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. у ландшафтознавстві визріла потреба теоретичного 
обґрунтування  власної  парадигми,  яка  б,  з  одного  боку,  ґрунтувалася  на  попередніх  поло‐
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женнях  і  здобутках,  а  з  іншого  –  враховувала  б  загальнонаукові  підходи  та  їх  філософське 
осмислення.  Такий  етап  в  розвитку  наукового  напрямку  означає  пошук  шляхів  його  роз‐
витку, який виходить за межі саморефлексії  і залучає до аналізу суміжні знання та загальні 
методології.  З цього приводу відомий американський географ Д. Гарвей  (1974,  с.  33) пише, 
що  “настає пора роздумів,  уважного розгляду методології,  залучення філософії”.  Саме такий 
етап переживає сучасне ландшафтознавство. 

Зрозуміло, що за розгляд такої  складної проблеми може взятися відповідно підготов‐
лений суб’єкт, який однаково глибоко володіє ландшафтознавчою теорією та філософською 
методологією.  Такими  дослідницьким  суб’єками  в  Україні  виявився  В.  Пащенко  та М.  Гро‐
дзинський. Перший підготував на цю тему докторську дисертацію й опублікував монографію 
“Теоретические проблемы ландшафтоведения” (1993), а другий – двотомну фундаментальну 
працю – “Пізнання ландшафту: місце і простір” (2005) у яких глибоко проаналізували теоре‐
тико‐методологічні проблеми,  які пронизують  і  всебічно охоплюють науку про ландшафт  і 
таким  чином  підійшли  до  обґрунтування метатеорії  ландшафтознавства.  В.  Пащенку  вда‐
лося виділити три віхи в пізнанні сутності ландшафтних комплексів,  а М. Гродзинському – 
узагальнти величезний теоретичний, методичний та емпіричний матеріал, отриманий ланд‐
шафтознавцями  за  останні  десятиліття.  Власне,  ця  багатогранна  пошуково‐дослідницька 
робота цих та багатьох інших сучасних ландшафтознавців становить сутність п’ятої знакової 
віхи становлення ландшафтознавчої парадигми. 

Висновки. Зрілість  будь‐якого наукового напрямку великою мірою визначається  тео‐
ретичною обґрунтованістю методологічних і методичних положень науки, що становлять її 
парадигму. У вітчизняному ландшафтознавстві останнім часом великого значення надається 
логічному  осмисленню  отриманих  знань  на  широкій  філософській  основі,  що  сприяє  ста‐
новленню ландшафтознавчої парадигми. На цьому шляху виділено п’ять знакових віх, вели‐
кою мірою пов’язаних з відомими вченими – фундаторами вчення про ландшафт. 
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Центральною  проблемою,  що  відображає  сутність  предмету  суспільної  географії  є 

геопросторова  організація  суспільства  та  його  структурних  частин.  Саме  поняття  геопро‐
сторової організації має, як мінімум, чотири “зрізи”, які змінюються в часі  і взаємопов’язані 
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між собою. Зокрема це: а) взаєморозташування елементів суспільства (підприємств, закладів, 
поселень)  стосовно  “чинників  розміщення”  у  двохвимірному  (тепер  частково  –  і  в  трьох‐
вимірному) просторі  земної  поверхні;  б)  взаємозв’язки цих  елементів. Агентом  зв’язків  ви‐
ступає  “продукція”  названих  елементів  (жива й  уречевлена праця  –  робоча  сила,  речовина, 
енергія,  інформація);  в) формування геопросторових утворень  (структур),  які  виникли вна‐
слідок  зосередження  елементів  і  зв’язків,  тобто  територіальних  вузлів,  кущів,  підрайонів, 
районів,  держав,  їх  геопросторових  блоків  тощо;  г)  функціонування  усіх  трьох  попередніх 
“зрізів”  (аспектів),  тобто  зміни  їх  станів  на  протязі  порівняно  невеликих  проміжків  часу  – 
доби,  тижня,  декади,  місяця,  кварталу  чи  року.  У  процесі  функціонування  особливу  роль 
відіграє циркуляція управлінської інформації. 

Залежно від  типу  суспільства  і  технологічних ознак цивілізацій  вони  (цивілізації)  по‐
діляються  на:  аграрну,  індустріальну,  постіндустріальну,  інформаційну.  Рушійною  силою  у 
розвитку і геопросторовій організації суспільства виступають різні види “енергії”. Зокрема в 
аграрних  суспільствах  вирішальне  значення  має  енергія  сонця  акумульована  у  т. зв. живій 
речовині (за В. Вернадським). Тут велике застосування має передусім жива енергія людини і 
тварин (як робочої і продуктивної худоби), а також енергія фотосинтезу зелених рослин. Вся 
аграрна  цивілізація  базується  на  цій  енергії.  Тому  чотири  “зрізи”  (аспекти)  геопросторової 
організації можна зрозуміти й усвідомити лише у контексті “енергії сонця – живої речовини”, 
особливо перший (розміщення) і останній (функціонування) аспекти. 

В умовах індустріальної цивілізації у розвитку суспільства та його геопросторової орга‐
нізації  визначальною  є  не  енергія  живої  речовини,  а  електроенергія, що  виробляється  го‐
ловно  для  урухомлення  машин  (їх  систем).  Її  використання  не  лише  різко  підвищує  про‐
дуктивність праці, але й дає можливість урізноманітнювати технологію виробництва (видо‐
бування  і  переробки  найрізноманітнішої  сировини),  виготовляти  продукцію  з  такими  спо‐
живчими  властивостями,  які  відсутні  у  живій  природі.  До  того  ж  чинники  геопросторової 
організації суспільства, особливо його господарської сфери надзвичайно урізноманітнилися. 
Саме для індустріальної цивілізації властива однакова роль усіх “зрізів” геопросторової орга‐
нізації, кожен з яких не існує без іншого. Якщо для аграрного суспільства характерне площин‐
не  (ареальне)  розміщення  (сільськогосподарська  територіальна  спеціалізація,  аграрне  роз‐
селення),  то  в  індустріальному  –  характерні  точкові,  групові  (комплексні),  лінійні  і  рідше 
ареальні (наприклад, промислові райони) форми. 

У постіндустріальному суспільстві важлива роль першого “зрізу” геопросторової орга‐
нізації. Але  з тою особливістю, що сфера послуг  сама  індустріалізується  і  є конкретизацією 
індустріалізму (наприклад, індустрія туризму) у перехідному його періоді до інформаційного 
суспільства. 

Нарешті,  інформаційне  суспільство,  що  приходить  на  зміну  індустріальному  і  пост‐
індустріальному,  має  в  основі  свого  розвитку  і  геопросторової  організації  “енергію  інфор
мації”.  Воно  формується  на  базі  інформаційної  революції  (її  ще  називають  третьою  проми‐
словою революцією), яка знаменує собою корінне зрушення у засобах виробництва і у самій 
людині.  “Енергія  інформації” полягає в тому, що сама інформація (першою чергою наукова) 
стає  головним  капіталом  розвитку  людства.  Хто  володіє  цим  капіталом  і  засобами  його 
створення та використання, той володіє світом. “Енергія інформації” – це енергія прогресу на 
сучасному етапі розвитку людства. 

Для географії інформаційного суспільства важливі дві таких особливості: 
1) на перше місце висуваються дослідження четвертого  аспекту  геопросторової  орга‐

нізації суспільства – його функціонування у часі, тобто зміни його окремих просторових суб‐
систем  на  протязі  коротких  часових  періодів  і  фіксація  цих  змін  для  вироблення  керівних 
рішень з метою оптимізації чи гомеостатичного утримання цих субсистем; 

2)  якщо  в  індустріальному  і  постіндустріальному  суспільствах  вирішальне  значення 
мала його “точкова”  і  “лінійна” геопросторова організація, то в  інформаційному – мережева 
організація. При чому: 
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а) просторово‐часовою  “точкою”  може  виступати  навіть  окрема  людина,  оснащена 
комунікативною технікою (мобілка, айфон, айпад, персональний комп’ютер) чи неформальні 
групи людей (групи флеш‐мобу)1; 

б)  місця  виробництва  інформації,  її  зберігання,  обробки  та  використання  можуть  не 
збігатися. Це нове явище у  геопросторовій організації  загалом  (у подальшому це буде про‐
демонстровано на прикладі т. зв. системи Grid); 

в)  індустріальна  матеріальна  база  інформаційних  мереж  (систем  комп’ютерів)  у  роз‐
винених країнах у загальних рисах повторює територіальну організацію суспільства, особливо 
геоурбаністичної  системи. Це пов’язане  з  тим, що у  головних містах розміщені  як наукові  і 
навчальні  заклади  та  установи,  так  і  головні  споживачі  наукової  інформації  –  віртуальні 
центри, ядра, кластери, платформи тощо; 

г) у широкому розумінні лише в умовах розвитку інформаційного суспільства та мере‐
жевої  геопросторової  організації  можна  говорити  про  справжню,  а  не  декларативну  гнучку 
організацію суспільства, зокрема окремих видів економічної діяльності – наукової, освітньої, 
фінансово‐банкової, культурної тощо. 

Ідея  гнучкої  геопросторової  організації  суспільства  (ГГПОС)  була  обґрунтована 
нами ще  у  1987 р.  в  окремій  статті2.  З  того  часу минуло  25  років.  Але  ця  ідея  не  отримала 
подальшого розвитку. Отже, наша публікація просуває вперед концепцію ГГПОС. Коротко ця 
ідея полягала у наступному. 

Гнучкість являє собою можливість швидких та ефективних змін (тут – функціональних) 
в  умовах  переважно  інтенсивного  розвитку  господарства  і  зростаючої  його  структуризації. 
Гнучкість будь‐якої виробничої (соціальної, демографічної тощо) системи необхідно тракту‐
вати  з  умовою  використання  засобів  управління  її  адаптивною  здатністю  і  надійністю. 
Виділено три групи чинників гнучкості: 

а)  резерви  потужностей,  особливо  у  взаємопов’язаних,  взаємозамінних  системах  (у 
сучасному випадку – це резервні потужності ЕОМ, поєднаних у системи інформаційної інфра‐
структури); 

б)  динамічні  чинники.  Зокрема:  ступінь  дискретності  потужностей  (великими,  серед‐
німи  і малими чергами);  зміна  затрат  за варіантами розвитку в часі;  темпи росту  систем, в 
т. ч. інформаційних; 

в) структурні чинники: співвідношення витрат (умовно постійних і змінних) на інфра‐
структури та інші національногосподарські і галузеві об’єкти; ступінь різноманітності струк‐
тури систем; рівень спеціалізації і кооперування; ступінь закільцювання зв’язків та ін. 

Наприкінці  XX  ст.  гнучкість  ГГПОС пов’язувалася передовсім  з  тим якісним  стрибком, 
який  передбачався  унаслідок  масового  впровадження  на  промислових  підприємствах  та 
об’єднаннях ГАС (гнучких автоматизованих систем) та ІВС (інтегральних виробничих систем). 

Збільшення кількості ГАС та ІВС передбачало, що: 
а)  внаслідок  суттєвого  підвищення  продуктивності  праці  зросте  роль  центрів  лока‐

лізації ГАС та ІВС, їхнє місце у територіальному розподілі й інтеґрації праці. Отже, виникнуть 
просторові ядра ГГПОС; 

б) створення потужностей з виробництва засобів виробництва для ГАС та ІВС, а також 
розвиток мережі  ГАС  та  ІВС  на  одних  підприємствах  і  центрах  суттєво  вплине  на функціо‐
нування  інших  підприємств  і  центрів,  а  отже,  і  на  розвиток  та  організацію  міжселенних 
економічних і соціальних зв’язків, роботу транспорту, сфери послуг галузевих і міжгалузевих 
територіальних комплексів, які за необхідністю повинні бути гнучкими; 

в)  виникнення  просторових  ядер  ГТОВ,  гнучких  галузевих  і  міжгалузевих  тери‐
торіальних систем створює умови для формування інтегральних гнучких територіальних 

                                                 
1  При цьому, якщо цю людину трактувати як працівника, то його “офіс” можна звести до окремого 
приміщення (кімнати у квартирі, кабінет на роботі), а інструментарій – до дисплея комп’ютера і 
його клавіатури. 

2  Див.: Шаблий О. И. Гибкая териториальная организация производства // География и современ‐
ность. – Ленинград. – 1987. – Вып. 3. – С. 95 – 104.  



28 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

систем на локальному (вузол, мікрорайон) і регіональному (мезорайон, макрорайон) рів‐
нях; 

г)  в  остаточному  підсумку  внаслідок  наростання  зв’язків  між  гнучкими  територіаль‐
ними  інтегральними,  галузевими  і  міжгалузевими  системами  буде  створена  загальнодер‐
жавна гнучка територіальна організація виробництва (ГТОВ). 

У другій половині нульових років XXI ст. розвиток ГГПОС йде дещо відмінним шляхом у 
зв’язку з появою якісно нових технологічних систем, зокрема т. зв. адитивного виробництва і 
організації всеукраїнської, європейської та світової інфраструктури Grid. 

Адитивне або ЗDвиробництво – має в основі принципово нову технологію виготов‐
лення  деталей  шляхом  їх  “друкування”.  Іншими  словами,  шляхом  розкладання  ідеальної 
моделі деталі на шари,  виготовлення на  спеціальному принтері друкарським способом цих 
шарів  і  “наліплювання”  один на  одного.  Із  плоских  “заготовок”  виходить об’ємна деталь.  А 
вже із деталей складають предмет – автомобілі, літаки, двигуни чи комп’ютери і т. д. і т. п. За 
такою технологією можна налагоджувати як масове,  так  і  серійне  й  індивідуальне  (за оди‐
ничними замовленнями) виготовлення продукції. Крім того, мало не всі деталі можна вироб‐
ляти  на  одній  технологічній  лінії.  Нарешті,  істотно  зменшаться  виробничі  площі  підпри‐
ємств,  які  використовуватимуть не лише нові  технології,  але й нові матеріали  (наприклад, 
вуглецеві композитні замість сталі чи алюмінію)3. 

Впровадження цифрових технологій у виробничу сферу і у сферу послуг внесе зміни і у 
окремі “зрізи” геопросторової організації суспільства. Зокрема: 

а)  частина  виробництв,  які  у  минулому  перемістилися  у  країни  з  дешевою  робочою 
силою,  тепер  повернуться  у  багаті  держави,  поскільки  загальні  витрати  на  оплату  праці  і 
техніку  знизяться.  Отже,  швидко  зміниться  перший  аспект  ГПОС  (розміщення)  у  глобаль‐
ному масштабі; 

б)  зменшиться  роль  унікальних  центрів  (і  районів)  зосередження  виробництва  дефі‐
цитних металів – алюмінію, міді і заліза, а зросте значення багаточисельних осередків виго‐
товлення композитних матеріалів на вуглецевій основі. Внаслідок цього зменшиться залеж‐
ність одних країн чи районів від інших, забезпеченіших на названі дефіцитні матеріали; 

в) у ГПОС підвищиться роль малих і середніх підприємств і закладів, що мають більше 
ступенів свободи як при їхньому створенні, так і функціонуванні; 

г) появляться on‐line‐спільноти у  сфері послуг подібно до Facebook,  які  за допомогою 
Internet  здійснюватимуть  різноманітні  послуги  реноваційного,  ремонтного,  обслуговуваль‐
ного, одним словом, сервісного характеру. Тобто виникне гнучке “соціальне виробництво”4; 

ґ)  загалом  таке  “виробництво”  просторово  деконцентрується,  наблизиться  до  спо‐
живача його продукції і послуг, створить нові типи територіальних кластерів. 

Створення  і  функціонування  т. зв.  Gridінфраструктури  на  локальному,  район‐
ному,  загальнонаціональному,  континентальному  і  глобальному  рівнях  є  прикладом  нової 
геопросторової організації суспільства передовсім у науковій, освітній та культурній сферах. 
У  цьому  контексті  слід  проаналізувати  із  сучасних  позицій  головні  категорії,  поняттєво‐
термінологічні системи, закони і закономірності і навіть теорії та концепції нашої науки, які 
склалися на стадії індустріального і постіндустріального розвитку суспільства. 

Що  являє  собою  Grid‐інфраструктура  (далі  –  Grid)  і  які  її  суспільні  та  геопросторові 
функції? Розглянемо її на прикладі української національної Grid – т. зв. UGRID. 

Grid (англ.) означає ґратка, решітка, або іншим словом – мережа. Це передовсім система 
комп’ютерних  центрів  (кластерів)  і  ліній  оптово‐волоконного  зв’язку  для  передачі  інфор‐
мації  користувачам. Ця мережа  створена Національною академією наук України  і Міністер‐
ством освіти  і  науки  у 2007 р.  з метою  забезпечення  установ,  організацій  і фізичних осіб  у 
названих сферах (сегментах) соціально‐економічної діяльності інформаційними послугами з 

                                                 
3  Маркіллі П. Третя промислова революція // Український тиждень. – 18 травня 2012. – Ч. 20. – С. 
28–29. 

4  Маркіллі П. Названа праця. С. 29. 
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допомогою  Internet‐технологій.  Тоді  ж  у  червні  2007  р.  національна  мережа  під  кодовою 
назвою  “URAN”  (Ukrainian  research  and  Academic  Network)  була  підключена  до  аналогічної 
Європейської мережі GEANT‐2 з центром у Женеві. Головний центр управління українською 
мережею  знаходиться  у  Києві,  а  регіональні  –  у  великих  наукових  (вони  ж  соціально‐еко‐
номічні) центрах нашої держави. На картосхемі видно як виглядає ця мережа. 

 

 
Рис. 1.  Мережа “URAN” [http://grid.ntu.kiev.ua/index…] 

У  мережі  URAN,  зокрема  у  сегменті  МОН,  виділяються  за  функціями  у  системі  такі 
центри: 1) базовий ресурсно‐операційний центр (БРОЦ) на основі Київського політехнічного 
інституту з центром суперкомп’ютерних обчислень з потужним кластером; 2) Світовий Центр 
Даних  (СЦД)  “Геоінформатика  та  сталий  розвиток”;  3)  п’ять  регіональних  ресурсно‐опера‐
ційних центрів (РРОЦ) у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі та Львові.  

Все це означає, що в  інфраструктурній  системі  “Grid”  існує  технологічна  спеціалізація 
центрів. 

Ідея  Grid,  його  реалізація  на  території  України  дозволяють  зробити  ряд  суспільно‐
географічних висновків. 

1.  Геопросторова  організація  цієї  інформаційної  системи  тісно  корелюється  з  гео‐
графією господарства України, розміщенням населення, особливо з урбогеографією: 

а)  найбільші  ґрідовські  вузли  зосереджені  у  містах‐мільйонниках  (Київ,  Харків,  До‐
нецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів – останній має мільйон денного населення); 

б)  чотири  з  шести  головних  інформаційно‐комунікаційних  ліній  скеровані  на  Київ 
(головне  всеукраїнське  ядро),  окремим  субцентром  південного  сходу  є  Дніпропетровськ; 
найближчим часом внаслідок введення у дію ліній Львів–Одеса–Сімферополь та Харків–До‐
нецьк URAN закільцюється; 

в)  у  загальному  центристська  функція  названих  ядер  посилює  їх  загальнорайонну 
соціально‐економічну  функцію.  Відомо,  що  в  Україні  виділяють  шість  суспільно‐геогра‐
фічних макрорайони5. Першою рисою кожного з них є тяжіння території до його головного 
ядра, яким є одне з названих міст‐мільйонників. 

2.  Впровадження  Grid‐інфраструктури  з  урахуванням  її  інформаційної  функції,  по‐
перше,  збільшує  кількісне  охоплення  видів  економічної  діяльності,  по‐друге,  при  цьому 
істотно зростає комплексний розвиток макрорегіону; 
                                                 

5  Шаблій О. І. Основи соціально‐економічного районування / В кн. “Соціально‐економічна 
географія України”. – Львів: Світ. – 2000. – С. 479–492.  
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3. Якщо врахувати, що  головні  соціально‐економічні  ядра макрорегіонів України про‐
сторово  збігаються  з  ядрами  наукових  центрів  НАН  України,  то  цим  посилюється  поляри‐
зація “суспільного ландшафту” у межах кожного з названих шести регіонів; 

4. Водночас наростає геопросторова інтеграція всеукраїнського соціуму, бо при загаль‐
ній  інтегрованості  і  континуальності  Grid‐інфраструктури  відбувається  її  інтеграція  на 
функціональному рівні: виконання певної обчислювальної задачі може здійснюватися пара‐
лельно  у  декількох  операційних  центрах,  де  для  цього  у  даний  момент  наявні  резервні 
потужності.  Іншими  словами,  при  геопросторовій  сталості  (стабільності)  матеріальної  та 
інформаційної  бази  відбувається  постійна  геопросторово‐функціональна  деконцентрація  в 
режимі  on‐line.  Це  новий  феномен  у  геопросторовій  організації  не  лише  інформаційно‐
наукової (та освітньої) сфер, але й усього суспільства загалом. 

5. Включення URAN у Європейську Grid означає фактичну інтеграцію України у загально‐
європейські науковий, освітній, культурний, соціально‐економічний простір. 

Отже,  можна  зробити  декілька  суттєвих  висновків  стосовно  геопросторових  аспектів 
розвитку суспільства в останнє десятиріччя і нових підходів у суспільній географії. Зокрема: 

1) відбувається процес “віртуалізації суспільства”, особливо “віртуалізації економіки” і 
її  підсистем  (кластерів),  зокрема  сукупності  галузей  і  видів  діяльності,  пов’язаних  з  безпо‐
середнім виробництвом, зберіганням, переміщенням і використанням інформації; 

2)  формування  “віртуальної  економіки”  та  її  “інформаційного  скелета”  та  “нервових 
відгалужень”  призводить  до  двох  протилежних  тенденцій:  з  одного  боку  геопросторова 
поляризація, з іншого – геопросторова гомогенізація суспільства; 

3) розвиток “віртуального суспільства” зумовлює інтенсивне формування ноосфери і її 
геопросторову морфологізацію. Нагальним науковим завданням суспільної географії є дослі‐
дити  проблеми  кореляції  форм  геопросторової  організації  інформаційного  (ноосферизо‐
ваного) суспільства з суспільствами індустріальним та постіндустріальним; 

4)  поряд  з  реальними  і  концептуальними  об’єктами  суспільної  географії  необхідно 
активно приступити до вивчення віртуальних об’єктів (віртуальне поселення, район, комп‐
лекс і т. д.); 

5)  у  зв’язку  з  цим  слід  переглянути  поняттєво‐термінологічний,  категоріальний  та 
концептуальний апарат нашої науки у руслі його віртуалізації. 

* * * 
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Географи, що працюють в Національної  академії  наук України  тривалий  час  здійсню‐

ють широкий  спектр  наукових  досліджень,  що  стосуються  проблематики  сталого  (збалан‐
сованого) розвитку. 

Слід  зазначити,  що  розробки,  в  яких  ставилось  питання  про  необхідність  взаємо‐
пов’язаного  узгодженого  підходу  до  вирішення  економічних,  соціальних  та  екологічних 
проблем розвитку в нашій країні здійснювалися в академічній географії ще до Конференції 
ООН з навколишнього  середовища  і  розвитку“Ріо‐92”. Ці  питання,  зокрема,  досліджувалися 
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при опрацюванні проблематики природокористування. У Секторі, Відділенні,  Інституті  гео‐
графії основні теоретичні та методичні питання регіонального природокористування опра‐
цьовані М. М. Паламарчуком, О. М. Мариничем, Л. Г. Руденком, М. Ф. Векличем, В. І. Галицьким, 
А. П. Золовським,  І. О. Горленко, В. П. Палієнко, В. М. Пащенко, С. А. Лісовським, Г. О. Пархо‐
менко та іншими науковцями. 

З числа результатів робіт в цьому напрямку слід назвати, зокрема, такі фундаментальні 
праці,  як:  “Конструктивно‐географические  основы  рационального  природопользования  в 
Украинской  ССР.  Теоретические  и  методическиеисследования”  /  А.  М.  Маринич,  И.  А.  Гор‐
ленко, Л. Г. Руденко и др. / Отв. ред. А. М.Маринич, М. М. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1990. – 
200 с., “Сбалансированное экономическое, социальное и экологическое развитие территории 
(экономико‐географические  аспекты)”/ И. А.  Горленко, Л.  Г.  Руденко,  С. Н. Малюк, Н. П. Ле‐
бедь. – К, 1991. – 56 с. 

Серед  перших  публікацій,  в  яких  були  опрацьовані  питання  впровадження  в  Україні 
рішень Саміту в Ріо, можна, зокрема, назвати: Горленко І. О., Руденко Л. Г. та ін. “Підходи до 
концепції  стійкого  розвитку  і  її  інтеграція  стосовно  України”  //  Український  географічний 
журнал.  –  1995.  –  № 3;  Горленко  И.А.,  Руденко  Л.Г.  “Основополагающие  принципы  устой‐
чивого развития регионов и их претворение в Украине” // Географические проблемы стра‐
тегии устойчивого развития природной среды и общества. – М., 1996. – 325 с.; Руденко Л. Г. 
“Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України” // Український географічний 
журнал. – 1998. – №1. – С. 5–12. 

В 2004 р. на замовлення Міністерства охорони навколишнього середовища в Інституті 
географії НАН України виконана науково‐дослідна робота з підготовки та видання наукової 
доповіді  “Оцінка  стану  виконання  підсумкових  документів  Всесвітнього  саміту  зі  сталого 
розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні”. 

В монографії, яка, була опублікована за результатами робіт, проаналізовано виконання 
в Україні рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку. Зокрема, в роботі було узагальнено 
фактори, що зумовили необхідність розробки концепції сталого розвитку на сучасному етапі 
існування і розвитку людства, досліджено економічні, соціальні та екологічні аспекти впро‐
вадження  положень  саміту.  Здійснено  наукове  обґрунтування  шляхів  реалізації  в  Україні 
рішень Всесвітнього саміту з урахуванням специфіки держави,  її соціально‐політичних, еко‐
номічних,  екологічних  та  інших  умов,  зокрема,  проаналізовано  стан  теоретико‐методоло‐
гічних досліджень проблеми сталого розвитку в Україні, опрацьовано питання трансформації 
суспільно‐природних відносин та основних механізмів забезпечення сталого розвитку. 

В 2004 р.  в  Інституті  географії С. А. Лісовським захищена докторська дисертації  “Еко‐
номіко‐географічні засади збалансованого розвитку України”. В роботі, серед  інших резуль‐
татів,  вперше  в  Україні  опрацьовано  теоретико‐методологічні  основи  та  розроблено  мето‐
дику економіко‐географічного дослідження проблем забезпечення збалансованого розвитку 
України;  вперше  в  географічній  науці  обґрунтовано  та  реалізовано  багаторівневу  (від  гло‐
бального до локального) систему комплексних досліджень проблем збалансованого розвитку. 
Запропоновано  й  апробовано  інтегральний  показник  збалансованості  розвитку.  На  його 
основі  здійснено  порівняння  рівнів  збалансованості  розвитку  окремих  країн  та  територій 
світу  та  України  як  складової  світового  співтовариства.  Результати  досліджень  дали  змогу 
встановити  позиції,  які  посідає  Україна  у  світі  за  економіко‐географічними  характеристи‐
ками  рівня  збалансованості  розвитку,  виявити  і  проаналізувати  фактори,  що  зумовлюють 
сучасні проблеми переходу країни до збалансованого розвитку. Згодом, доопрацьовані поло‐
ження  і  висновки роботи були викладені в монографії  “Суспільство  і природа:  баланс  інте‐
ресів на теренах України”. Лісовський С. А./  Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – 
300 с. 

У  2005  р.  в  Інституті  географії  була  підготовлена  та  опублікована  комплексна  праця, 
якій до того не було аналогів в нашій державі “Україна: основні тенденції взаємодії суспіль‐
ства  і природи у ХХ ст. (географічний аспект)” / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 
2005. – 308 с. 
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Необхідність  підготовки  зазначеної  праці  була  зумовлена  тим,  що  на  зламі  століть 
з’явились такі глобальні зміни, масштаби яких вимагають абсолютно нових рішень у забез‐
печенні (підтримці) існування Людства. Серед них: 

а)  настійливі  наміри  корінної  зміни  парадигми  розвитку Людства  –  перехід  від  розу‐
міння  самодостатності  до  самообмеження,  що  отримало  розвиток  у  “Порядку  денному  на 
ХХІ століття” як стійкий (збалансований, сталий, підтримуваний) розвиток; 

б) досягнення критичного антропогенного впливу на природне середовище, погіршен‐
ням екологічних умов проживання людини і зменшення природних ресурсів та їх якості; 

в)  зростання  могутності  інформаційних  потоків  і  необхідності  їх  упорядкування  й 
управління ними на базі розвитку геоінформаційних технологій; 

г)  корінні  зміни  геополітичної  і  соціально‐економічної  ситуації  у  світі  і  зокрема  на 
Європейському континенті. 

ХХ  століття  –  це  особливий  час,  впродовж  якого  сталися  величезні  зрушення,  в  усіх 
сферах суспільного життя України, що призвели до важливих наслідків без урахування яких 
рухатись у майбутнє неможливо. 

В роботі здійснено аналіз пройденого етапу розвитку взаємодії природи й суспільства в 
Україні,  уточнено  суть  поняття  природокористування,  досліджено  наслідки  взаємодії  Сус‐
пільства і Природи впродовж століття і встановлено тенденції  їх розвитку на теренах України, 
визначено можливі механізми вдосконалення природокористування. 

В  2006  р.  фахівці  Інституту  географії,  разом  з  вченими  інших  установ  НАН  України 
брали  участь  у  опрацюванні  Концепції  сталого  розвитку  України.  В  ході  підготовки  доку‐
менту  були  враховані  всі  попередні  розробки,  які  були  здійснені  в  Україні  та  міжнародні 
документи, що визначають принципи переходу до сталого розвитку. Доопрацьований проект 
Концепції  розглянуто  та  схвалено  на  засіданні  робочої  групи  під  головуванням  академіка 
НАН України В. П. Кухаря 18 жовтня 2006 р. Проект Концепції було розглянуто та схвалено 
16 листопада на спільному засіданні Наукової ради НАН України з проблем навколишнього 
природного  середовища  і  сталого розвитку  та Національного комітету України  з  програми 
ЮНЕСКО  “Людина  і  біосфера”.  Однак,  на  жаль,  зазначений  проект  не  було  затверджено  на 
державному рівні. 

В 2005–2007 рр. в Інституті географії НАНУ була виконана тема “Економічний, соціаль‐
ний, екологічний розвиток регіонів України в умовах трансформаційних процесів” (науковий 
керівник С. А. Лісовський). В результаті  її  виконання опрацьовані  теоретико‐методологічні 
засади і методика  суспільно‐географічних досліджень питань забезпечення збалансованого 
розвитку регіонів України в умовах трансформаційних процесів,  визначено рівень та дина‐
міку збалансованості розвитку регіонів України. Також було опрацьовано основні підходи до 
розробки рекомендацій щодо визначення стратегічних напрямків збалансованого розвитку 
регіонів України в контексті входження країни до світової економіки. 

В лютому 2012 р. за ініціативи представників трьох інститутів НАН України – Інституту 
географії  (Київ),  Інституту  проблем  ринку  та  економіко‐екологічних  досліджень  (Одеса) 
Інституту  проблем  природокористування  та  екології  (Дніпропетровськ)  було  здійснено 
чергові  зусилля  щодо  забезпечення  прийняття  в  Україні  Концепції  сталого  розвитку  до 
саміту “Ріо + 20”. 

За  участі  представників  цих  інститутів,  представників  інших  академічних  наукових 
установ,  вузівської  науки,  учасників  громадських  природоохоронних  організацій,  зокрема, 
Всеукраїнської екологічної ліги, було підготовлено нову редакцію Концепції, яка увібрала всі 
напрацювання, здійснені у попередніх варіантах концепцій, адаптовані, відповідним чином, 
до  нових  умов,  до  потреб  сьогодення.  Проект  концепції  пройшов  обговорення  і  був  схва‐
лений на Міжнародному екологічному форумі “Довкілля для України” (24–26 квітня 2012 р.), 
при його доопрацюванні, були враховані  побажання і зауваження, що надійшли від окремих 
заінтересованих органів центральної виконавчої влади і експертів. 

В  проекті,  зокрема,  були  визначені  основні  цілі,  виконання  яких  необхідне  для  пере‐
ходу країни до сталого (збалансованого розвитку). 
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Супроводжуючим листом Президента НАН України Б. Є. Патона 2.04.2012 р. (№9п/619‐
1) доопрацьована концепція була направлена до Кабінету міністрів України. Проект концепції 
відповідним  дорученням  був  погоджений  у  Комітеті  ВР  з  питань  екологічної  політики, 
природокористування  та  ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  в  Міністерстві 
екології  та  природних  ресурсів  України,  в МОНмолодьспорту,  Мінекономрозвитку,  Мінсоц‐
політики,  Міністерстві  закордонних  справ,  Держгеонадрах,  Держводагенстві.  На  жаль,  до 
цього часу ця Концепція офіційно не визнана державою. 

В  період  2010–2012рр.,  у  ході  виконання  робіт  у  межах  наукового  проекту  “Наукові 
основи розробки проекту Національної стратегії сталого розвитку”, який входив до переліку 
наукових проектів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень 
НАН  України  з  проблем  сталого  розвитку,  раціонального  природокористування  та  збере‐
ження навколишнього середовища фахівці Інституту географії виконали роботи, результати 
яких були викладені у таких наукових звітах: Заключний звіт про науково‐дослідну роботу 
“Суспільно‐географічне обґрунтування вибору системи  індикаторів  сталого розвитку регіо‐
нів України і оцінювання сучасного стану їх збалансованості (№ держреєстрації 0110U007164C), 
2010. – 131 с.; Заключний звіт про науково‐дослідну роботу “Розробка соціальної складової 
національної стратегії  сталого розвитку України”  (№ держреєстрації 0111U004237), 2011. – 
87 с.; Заключний звіт про науково‐дослідну роботу “Наукові основи розробки шляхів та засо‐
бів  реалізації  національних  інтересів  України  в  умовах  переходу  до  сталого  розвитку”  (№ 
держреєстрації 0112U003523), 2012. – 142 с. 

В  2012  році  в  Інституті  географії  підготовлено  “Проект  доповіді  України  до  конфе‐
ренції  ООН  зі  сталого  розвитку  “Ріо  +  20”.  Робота  була  виконана  на  пропозицію  представ‐
ництва ООН в Україні у зв’язку з підготовкою офіційної делегації України для участі у саміті 
ООН з проблем сталого розвитку (червень 2012 р.). В роботі викладені проблеми сучасного 
розвитку України,  завдання розвитку держави в контексті  інтеграції до  світової  спільноти, 
стан та особливості реалізації  ідеології  сталого (збалансованого) розвитку в Україні  (1992–
2011  рр.),  відношення  України щодо  підсумкового  документу  Ріо+  20  “Майбутнє,  якого  ми 
бажаємо”, основні засоби  і рушійні сили реалізації світоглядної парадигми сталого (збалан‐
сованого) розвитку, проблеми фінансування та відповідальності країн з різним рівнем еко‐
номічного розвитку. 

Проект доповіді  в  ініціативному порядку був наданий представникам офіційної деле‐
гації перед поїздкою на саміт в Ріо‐де‐Жанейро. За результатами роботи була опублікована 
праця “Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо 
+ 20” / Лісовський С. А., Марушевський Г. Б., Павличенко П. Г., Руденко Л. Г., Тимочко Т. В.– К.: 
Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – 60 с. 

В  2012  р.  в  Інституті  географії  на  замовлення  Міністерства  екології  та  природних 
ресурсів  України,  у  співпраці  з  громадськими  організаціями  та  установами  НАН  України 
підготовлено Національну доповідь про стан виконання положень “Порядку денного на ХХІ сто‐
ліття  за  десятирічний  період”.  У  доповіді  проаналізовано  основні  складові  національної 
стратегії переходу України до сталого розвитку, здійснено оцінку рівня впровадження поло‐
жень  “Порядку денного на ХХІ  століття”,  опрацьовано  значний  і  різнобічний масив  статис‐
тичної  інформації, яка характеризує особливості економічного, соціального та екологічного 
розвитку  України  та  її  регіонів  за  10  років  (2002–2012  рр).  Також  проаналізовано  основні 
проблеми, що виникли в Україні на шляху до сталого розвитку та виявлено  їх головні при‐
чини.  Проаналізовано  основні  завдання  України  щодо  здійснення  подальших  зусиль  в 
контексті  впровадження  в життя  принципів  основної  Парадигми  на  ХХІ  століття.  В  основу 
висновків і положень НДР покладені результати робіт, виконаних в Інституті географії впро‐
довж періоду з 2002 до 2012 рр. 

Результатом опрацювання протягом останніх  чотирьох  років  наукових  основ  сталого 
розвитку фахіцями  трьох  інститутів  (Інституту  географії,  Інституту  проблем ринку  та  еко‐
номіко‐екологічних  досліджень,  Інституту  проблем  природокористування  та  екології) 
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завершено  підготовку  до  видання фундаментальної монографії,  обсягом близько700  сторі‐
нок, яка опублікована в березні 2013 року. 

Насамкінець зазначимо, що в Україні, за різних причин, спостерігається різне ставлення 
до основної парадигми розвитку у ХХІ ст. На жаль, в державі до цього часу немає концепції, 
стратегії  і плану дій щодо переходу до сталого розвитку. Однак, ми повинні усвідомити, що 
без  розв’язання  проблем  взаємовідносин  суспільства  і  природи  неможливо  забезпечити 
майбутнє. 

Надзвичайна  складність,  багатоаспектність  та  міждисциплінарний  характер  проблем 
забезпечення переходу людства до моделі збалансованого розвитку об’єктивно зумовлюють 
необхідність  залучення до  їх вирішення представників найширшого  спектру окремих  галу‐
зей і напрямків наукового знання, що представляють природничі, суспільні і технічні диски‐
пліни.  Серед  них  особливе  місце  має  належати  дослідженням  географії,  як  однієї  з  фунда‐
ментальних наук, що вивчає територіальні аспекти взаємодії суспільства і природи. 

* * * 
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Вступ. Проблеми розвитку сільського господарства і функціонально пов’язаних з ним 

галузей  економіки  були  й  на  сьогодні  залишаються  важливими  у  науково‐теоретичних  і 
прикладних  напрацюваннях  української  суспільно‐географічної  науки  загалом,  кафедри 
економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Фран‐
ка  зокрема.  Це  зумовлено  багатьма  причинами,  серед  яких  слід  відзначити  такі:  суспільна 
пріоритетність  агрогеографічних  досліджень,  оскільки  виробництво  агропродукції  забез‐
печує не  тільки необхідні щоденні  потреби людей,  а  й  економічну  і  соціальну  стабільність 
держави, її економічну і політичну безпеку; висока географічність досліджень, позаяк земля 
головний предмет і знаряддя праці сільськогосподарського виробництва. 

Постановка  проблеми.  У  матеріалах  міжнародного  наукового  семінару,  організова‐
ному  до  60‐річчя  кафедри  економічної  і  соціальної  географії  Львівського  національного 
університету  ім.  Івана  Франка,  відзначено,  що  проблеми  агрогеографії  є  традиційними  в 
економіко‐географічних дослідженнях Львівської суспільно‐географічної школи [7, с. 13]. 

Тривалий історичний період розвитку агрогеографічного напрямку зумовлює необхід‐
ність  аналізу  еволюції  його  теоретичних  й  методичних  засад,  поняттєво‐термінологічної 
системи, що дозволить обґрунтувати шляхи подальшого поступу. 

Результати дослідження. Витоки агрогеографічного напрямку у Львівському універ‐
ситеті  і  в  Науковому  товаристві  ім.  Шевченка  сягають  ще  довоєнного  часу  і  пов’язані  з 
іменами польського вченого Я. Ернста [13] та проф. В. Кубійовича [3]. 

Наукові  зацікавлення  проф. Яна Ернста  стосувалися  поділу  Польщі  на  географічно‐
сільськогосподарські регіони (магістерська робота), географії сільського господарства Поділ‐
ля  (докторат).  Я.  Ернст  вперше  у  географічній науці  використав  для  територіальної  таксо‐
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номізації метод багатовимірного аналізу (metoda podobieństw Czekanowskiego*). У подальшому 
цей таксономічний метод вперше в українській географії був застосований проф. О. Шаблієм 
для лісоекономічного районування України [10, с. 137]. 

Географічні  особливості  та  проблеми  сільськогосподарської  освоєності  національної 
території України займають також чільне місце у спадщині проф. В. Кубійовича. Бібліографія 
основних праць, статей та карт В. Кубійовича, що подана в автобіографічній роботі “Мені 85”, 
засвідчує значну зацікавленість вченого до даної проблематики протягом плідного у науко‐
вому відношенні періоду 30–40 рр. XX ст. Зокрема, з 71 позиції наукових публікацій 17 без‐
посередньо пов’язані з проблемами агрогеографії, не рахуючи статей, підготовлених до “Енци‐
клопедії Українознавства”. Бібліографія наукових праць відображає збільшення територіаль‐
них  масштабів  досліджень  ученого:  Ґорґани,  Східні  Бескиди,  Східні  Карпати,  Північні  Кар‐
пати,  Буковина,  Підкарпатська  Русь,  врешті  –  Україна  й  сумежні  краї.  Поступово  розширю‐
валося  й  коло  наукової  проблематики  вченого:  від  характеристики  історично‐початкових 
видів господарювання – пастушества і кошарництва – до рільництва і тваринництва, і далі до 
аналізу розвитку сільськогосподарських угідь, антропогеографічного районування території. 

Головною  методологічною  засадою  агрогеографічних  досліджень  В. Кубійовича  є 
розгляд розміщення угідь залежно від природних, насамперед морфологічних, особливостей 
території. Наприклад,  у праці  “Розміщення угідь  і населення у Північних Карпатах”  (Брати‐
слава, 1932 р.) В. Кубійович здійснює природно‐географічне районування Північних Карпат у 
межах  сучасної  Польщі,  Словаччини,  України  з  виділенням  424  мікрорайонів.  Поширення 
ріллі  на  західних  землях  України  він  аналізує  у  розрізі  чотирьох  природних  областей  та 
29 дрібніших  одиниць.  Вивчення  структури  угідь  у  розрізі  окремих  природних  одиниць 
дозволяє  уникнути штучного  впливу політико‐адміністративних меж, що  так  властиве для 
сучасних  економіко‐географічних  досліджень  агротериторіальних  утворень.  Однак  В. Ку‐
бійович не хибував надмірним географічним детермінізмом. Серед факторів, що впливають 
на  розміщення  ріллі,  ним  розглядаються  історичні  особливості  території,  етнічний  склад 
населення, відносини власності, рівень матеріальної культури, форми розселення тощо. 

Великі заслуги В. Кубійовича у розвиткові агрогеографії полягають у розробці ним ме‐
тодів дослідження, серед яких найголовнішим є картографічний. Як видно з “Атлясу України 
й  сумежних  країв”,  сільське  господарство  В. Кубійович  розглядав  через  тісний  зв’язок  з 
діяльністю  невиробничих  інституцій,  за  сучасною  термінологією,  –  інфраструктури.  Кон‐
кретність  агрогеографічних  досліджень  В. Кубійовича  завжди  пов’язувалася  з  узагальнен‐
нями науково‐теоретичного і методичного характеру, що не втратили свого значення і в наш 
час. 

Еволюцію агрогеографічного напрямку Львівської суспільно‐географічної школи мето‐
дично  правильно  розглядати  на  прикладі  наукових  напрацювань  кафедри  економічної  і 
соціальної географії Львівського національного університету ім. Івана Франка, що відповідає 
вимогам неперервності, історичної тяглості, наукової наступності.  

Розвиток  агрогеографії  у  післявоєнний  час  пов’язаний  з  іменем  керівника  кафедри 
проф. О. Ващенка.  Агрогеографію  можна  розглядати  як  генетично  першопочаткову  форму 
економіко‐географічного  знання  львівської  суспільно‐географічної  школи,  що  відповідало 
домінуванню  в  ті  часи  галузево‐статистичного  напрямку  економічної  географії  і  мало  сус‐
пільну  зумовленість  (аграрний  рівень  розвитку  західного  регіону  України).  Першопочат‐
ковість  агрогеографічних  досліджень  не  означала  його  низького  теоретичного  рівня.  Нав‐
паки,  цей  напрямок  забезпечував  високу  географічність  досліджень,  оскільки  базувався  на 
необхідності  врахування  системи  чинників  природно‐  і  суспільно‐географічного  характеру, 
мав  об’єктивні  природні  підстави для  системного  трактування  виробничої  складової,  адже 
сільське господарство – не проста сукупність галузей рослинництва  і  тваринництва,  а взаємо‐
зв’язок  видів  діяльності,  пов’язаних  з  обробітком  землі.  Про  специфіку  агропроблематики 
кафедри цього періоду свідчить кандидатська дисертація доц. І. І. Сваричевського “Географія 
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сільського  господарства  Дрогобицької  області”  (1957 р.),  а  також  структура  атласів  сільсь‐
кого господарства Львівської, Дрогобицької, Закарпатської та Івано‐Франківської (тоді Стані‐
славівської)  областей,  виконаних  під  керівництвом  проф. О. Ващенка.  Атласне  картографу‐
вання,  започатковане  працями  Е. Ромера  і  В. Кубійовича,  розвинене  проф. О. Ващенком  і 
проф. О. Шаблієм – своєрідний бренд Львівської суспільно‐географічної школи. 

Об’єктом  агрогеографічних  досліджень  на  першому  етапі  було  сільське  господарство 
окремих  адміністративних  регіонів,  предметом  –  розміщення  галузей  сільського  госпо‐
дарства, яке трактувалося як відношення між сільськогосподарським виробництвом і тери‐
торією  переважно  через  динаміку  цього  процесу,  головні  наукові  підходи  –  описово‐гео‐
графічний, порівняльно‐географічний, методи дослідження – статистичний, картографічний. 
Слід  відзначити конструктивність наукових напрацювань,  оскільки  їх  виконували на мате‐
ріалах адміністративних областей, що створювало можливість достатнього обґрунтування і 
забезпечувало  достовірність наукових  висновків.  У майбутньому  використання  адміністра‐
тивного  підходу  до  виділення  територіальних  одиниць міжгалузевих  утворень  стало  домі‐
нувати у суспільно‐географічних дослідженнях львівської школи. 

Другий етап розвитку агрогеографічної концепції на кафедрі економічної  і  соціальної 
географії  Львівського  національного  університету  ім.  Івана  Франка  пов’язаний  зі  станов‐
ленням  та  активним  використанням  системно‐структурної  парадигми  економіко‐геогра‐
фічних  досліджень.  У  руслі  концепції  міжгалузевих  територіальних  систем  [11]  головним 
об’єктом  агрогеографічних  досліджень  стали  регіональні  АПК  –  АПК  Карпатського  регіону 
(М. Білик),  АПК  Закарпатської  області  (М. Влах),  АПК  Львівської  області  (М. Книш);  пред‐
метом досліджень – територіальна структура, чинники становлення і розвитку, міжгалузеві 
територіальні зв’язки [2], проблеми природокористування [1], використання трудових ресур‐
сів тощо. Традиційні методи дослідження доповнилися математико‐географічними, зокрема 
багатовимірним аналізом для обґрунтування територіальних поєднань об’єктів дослідження. 

Зазнала трансформації поняттяєво‐термінологічна система об’єктно‐предметної сфери 
агрогеографічних  досліджень,  зокрема  відзначаємо  розширення  об’єктної  сфери  –  від 
сільського  господарства  до  АПК  як  сукупності  галузей,  що  генетично  і  функціонально  по‐
в’язані  зі  сільським  господарством.  Врахування  функціональних  аспектів  агродіяльності 
знайшло  відображення  у  використовуваній  термінології  –  компонентно‐функціональна, 
територіально‐функціональна  структура  АПК.  Суспільно‐географічне  дослідження  організа‐
ційно‐управлінських  аспектів функціонування АПК  зумовило  використання  поняття  “тери‐
торіальна організація” замість “територіальної структури” (у сучасному формулюванні “гео‐
просторова організація”). 

Занепад  сільського  господарства  у  90‐х  роках  XX  ст.,  що  був  пов’язаний  з  трансфор‐
маційними  процесами  в  економіці  України,  зумовив  деяке  зниження  уваги  до  української 
агропроблематики. Натомість об’єктом дослідження стало сільське господарство українсько‐
польського  прикордоння  (С. Пенюк).  Власне  сільське  господарство  та  інші  функціонально 
пов’язані  з  ним  галузі  є  підставовими  в  економічній  співпраці  у  транскордонному  Карпат‐
ському  регіоні,  позаяк  пов’язані  з  подібними  природно‐ресурсними  і  соціально‐економіч‐
ними умовами території, мають історичні традиції і забезпечують сталий розвиток території. 

Третій етап агрогеографічних досліджень (з початку 2000‐х років) пов’язаний з актив‐
ним запровадженням у науковий вжиток поняття “агробізнес”, що відповідало зміні поперед‐
ньої командно‐адміністративної системи господарювання і становленню ринкової економіки 
(І. Ранця). Якщо АПК – це поняття, що функціонувало в концепції міжгалузевих систем, у якій 
головним  є  виробничо‐технологічна  взаємопов’язаність  різних  галузей,  то  агробізнес  –  по‐
няття,  пов’язане  з  діяльнісним  підходом  в  суспільній  географії  і  означає  прибуткову  еконо‐
мічну діяльність в диверсифікованій аграрній сфері в ринкових умовах. За подібного компо‐
нентного складу регіонального АПК й агробізнесу відзначаємо відмінні особливості  їхнього 
функціонування  і  цільової  орієнтації  –  централізація,  державне регулювання,  оцінка діяль‐
ності за обсягами виробництва для АПК, децентралізація, ринкове регулювання, отримання 
максимальних прибутків – для агробізнесу. 
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Як  і  на  попередньому  етапі  головною  категорією  агробізнесових  досліджень  є  гео‐
просторова  організація,  яка  трактується  через  зв’язки  між  суб’єктами  агробізнесу,  терито‐
ріальні  поєднання  суб’єктів  агробізнесової  діяльності  та  їх  функціонування.  Посилюється 
значення  кластерного методу на  виділення  територіальних поєднань  суб’єктів  агробізнесу 
(І. Ранця). 

Логічно продовжують розвиток агропроблематики кафедри суспільно‐географічні дослід‐
ження  аграрної  сфери  регіону  (М. Влах,  Т. Кравець),  під  якою  розуміється  регіональна  сус‐
пільна  система,  яка  включає  ресурсний  (природні,  технічні,  людські  ресурси),  економічний 
(господарство, економічні відносини) та соціальний (у тім числі споживчий) блоки. 

На основі  сферно‐сегментного підходу, що  є  одним  із проявів  загально‐географічного 
наукового  підходу  поряд  з  єдністю,  цілісністю,  взаємопов’язаністю,  позиціоновано  аграрну 
сферу серед інших суспільних сфер (економічної, соціальної, демографічної, інтелектуальної, 
політичної,  духовної,  екологічної,  техносфери),  визначено  структуру  аграрної  сфери  з  ви‐
діленням  сегментів,  областей,  а  також  встановлено  головні  напрямки  її  трансформації  – 
структурний, функціональний, територіальний, організаційно‐управлінський [6, с. 14]. 

Висновки. Агрогеографічна концепція Львівської суспільно‐географічної школи пройшла 
еволюційний  шлях  розвитку  від  географії  сільського  господарства  (50–60  рр.  ХХ  ст.),  гео‐
графії  АПК  (70–90  рр.  ХХ  ст.),  географії  агробізнесу  регіону  (з  2000  рр.)  до  географії  агро‐
сфери (з 2005 р.). На часі – становлення агрогеографії як окремого напрямку суспільно‐гео‐
графічної  науки,  що  займається  вивченням  геопросторових  аспектів  функціонування  та 
розвитку  аграрної  сфери  як  системи  видів  діяльності  з  виробництва,  розподілу,  обміну, 
споживання продукції сільськогосподарського походження.  
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Вступ. Актуальною  проблемою  вітчизняної  суспільної  географії  є  формування  поня‐
тійно‐категоріального  апарату  нових  наукових  напрямків,  які  виникли  в  її  лоні  внаслідок 
соціологізації  науки  в  кінці  ХХ  –  на  поч.  ХХ  ст.  Серед  них  –  геоконфліктологія.  Попри  при‐
таманну  конфліктології  еклектичність  підходів,  саме  географічний  ракурс  розгортання  і 
функціонування територіально‐політичних конфліктів є найменш вивченим. На часі є перей‐
мання іноземного досвіду щодо географічної інтерпретації геоконфліктологічних процесів в 
окремих регіонах світу. 

Постановка  проблеми.  “Міжнародна  енциклопедія  суспільної  географії”  (МЕСГ)  [2], 
яка  побачила  світ  у  2009  р.,  є  авторитетним  і  сучасним  джерелом  інформації  у  галузі  сус‐
пільної  географії,  її  складових  і  суміжних  дисциплін.  Енциклопедія  вміщує  понад  1000  де‐
тальних  статей  в  галузі  філософії  і  теорії  географії.  Досить  повно  висвітлені  ключові  кон‐
цепції  науки,  її  методи  і  досвід  їх  застосування.  Вміщено  біографії  визначних  географів, 
охарактеризовано  особливості  розвитку  географічної  думки  і  практики  у  різних  частинах 
світу. Енциклопедія встановлює предметні межі сучасних досліджень, вказує на перспективні 
напрямки  розвитку  науки  і  цим  відображає  змінну  природу  самої  суспільно‐географічної 
науки.  Важливою  особливістю  видання  є  інтернаціональний  авторський  колектив,  який 
складається  із  844  науковців  з  40  держав.  Співредакторами  МЕСГ  є  відомі  у  європейській 
суспільній географії вчені проф. Роб Кітчін (Ірландія) та проф. Найджел Тріфт (Велика Бри‐
танія).  Видавці  енциклопедії  передбачили  повний  он‐лайн  доступ  до  всіх  статей  за  допо‐
могою  веб‐сайту  ScienceDirect  [6].  Щоправда,  він  платний  і  коштує  недешево,  що  робить 
доступ  до  цього  авторитетного  джерела  інформації  для  вчених  України  обмеженим.  Ми 
опрацювали зміст енциклопедії під час наукового стажування у Пряшівському університеті 
(Словацька Республіка) за програмою Словацької академічної інформаційної агенції (2010 р.). 

Метою статті є огляд вміщених в енциклопедії статей в галузі регіональної політичної 
географії та оцінка ступеню і характеру висвітлення геоконфліктологічної проблематики. 
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Виклад  основного  матеріалу.  У  МЕСГ  досить  добре  висвітлена  сучасна  територіа‐
льно‐політична  структура  світу.  Стаття  “Північ–Південь”  [4]  новозеландських  географів 
А. Макґрегора  та  Д.  Хілла  присвячена  традиційній  для  класичної  геополітики  і  політичної 
географії дихотомії. Автори звертають увагу на те, як поділ світу на країни “Півночі”  і  “Пів‐
дня”  використовується  у  географії  та  картографічну преференцію для мешканців  північної 
півкулі,  адже  ментально  північний  полюс  сприймається  як  такий,  що  знаходиться  вгорі 
(тобто уявно вищий в  ієрархії), а південний – завжди внизу (нижчий в  ієрархії).  “Глобальна 
Північ” сприймається як багатша, більш розвинута та могутня, ніж “глобальний Південь” [4, 
p. 473]. У статті А. Макґрегора та Д. Хілла є декілька тез, які найбільш цікаві для осмислення 
сучасних  геоконфліктологічних  процесів.  У  80‐х  роках  ХХ  ст.  у  рамках  “Вашингтонського 
консенсусу”  країнам  Півдня  пропонувалось  застосувати  неоліберальну  модель  господар‐
ського  розвитку  задля  подолання  їх  економічних  проблем  та  зближення  з  розвиненими 
країнами Півночі на основі вільної торгівлі як засобу подолання глобальної нерівності. Опо‐
зиційні  до  цих  ідей  неомарксистські  теоретики  вбачали  у  такій  міжнародній  взаємодії 
першопричини  нерівномірного  розвитку,  оскільки  розвиток  Півночі  був  обумовлений  все 
більшою експлуатацією Півдня. У 90‐х роках ХХ ст. дихотомія Північ–Південь була замінена 
іншою  –  Захід–Схід.  Це  сталося  внаслідок  того,  що  багато  країн  колишнього  глобального 
Півдня досягли відчутних успіхів у соціально‐економічному розвитку (Китай, Індія, Південна 
Корея,  Сінгапур,  Тайвань,  Малайзія,  Таїланд,  Саудівська  Аравія,  Іран,  Туреччина),  і  набули 
суттєвої  ваги  в  геополітичних  процесах  сучасного  світу,  тепер  вони  самі  поширюють  свій 
вплив на Африку  і Латинську Америку. Сьогодні доречніше говорити про відносини залеж‐
ності  вже  в  рамках  Північ‐Північ  (відносини  між  старими  і  новими  членами  ЄС,  або  ж  з 
країнами‐кандидатами на членство) чи Південь‐Південь (відносини між Китаєм та африкан‐
ськими  державами,  Індією  та  сусідніми  державами).  Надмірне  акцентування  уваги  на  від‐
мінностях між країнами може призвести до того, що з поля зору будуть упущені економічно 
зростаючі регіони  і міста в країнах Півдня, які можуть мати більші  зв’язки з рештою світу, 
ніж  інші  частини  країни.  Тобто,  перші  вже  фактично  стали  частиною  глобальної  Півночі 
(трикутник Сан‐Пауло – Ріо‐де‐Жанейро – Белу‐Орізноті в Бразилії), а інші залишились менш 
розвинутою частиною Півдня.  Інша проблема відносин Півночі  і Півдня – це проблема зов‐
нішньої заборгованості країн, що розвиваються. Рекомендації МВФ щодо реструктурування 
боргів передбачають зокрема масову приватизацію, яка поширюється на природні ресурси, 
що  зумовлює  поширення  протестів  і  звинувачення  МВФ  у  відстоюванні  інтересів  підпри‐
ємців розвинутої Півночі замість вирішення соціальних проблем Півдня. Поширення бідності 
серед  сільського  населення  породжує  цілий  вузол  проблем,  серед  яких  поширення  зон  не‐
стабільності  і  конфліктів. Ще  одним  аспектом відносин Північ‐Південь  є міжнародна міграція. 
Пропагуючи  свободу  переміщення  капіталів,  Північ,  тим  не  менше,  обмежує  рух  людей. 
Легальна  міграція  строго  контролюється  урядами  розвинутих  країн,  натомість  нелегальна 
зумовлена втечею людей із зон нестабільності і конфліктів, а також вмотивована бажанням 
досягнення  вихідцями  із  Півдня  кращого життя  й  економічного  добробуту  [4,  p.  480].  Для 
українських  політико‐географів  ця  стаття  дає  привід  для  визначення  місця  України  в 
дихотомії  Північ–Південь.  Де  ж  у  ній  місце  сучасної  України?  З  однієї  сторони,  не  виникає 
сумнівів, що наша держава є частиною європейського світу, який відносять автоматично до 
Півночі.  Однак,  всередині  країни  існує  низка  регіональних  диспропорцій,  які  роблять 
політико‐географічне  положення  у  світі  невиразним.  Західні  регіони  України  традиційно 
проєвропейські, однак їх господарський розвиток помітно відстає від центральних і східних. 
Східні регіони в деяких економічних показниках не поступаються новим членам ЄС за роз‐
витком  продуктивних  сил,  більш  інтегровані  в  світове  господарство,  однак  геополітично 
тяжіють до російського геополітичного світу. Отже, основною дилемою України є дисбаланс 
між  політичними  цінностями  та  орієнтаціями  окремих  регіонів  та  їх  економічною  ефек‐
тивністю, що в значній мірі ускладнює визначення реального місця України у територіально‐
політичній структурі сучасного світу. 
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Стаття  “Схід–Захід”  написана  британським  вченим  А.  Боннеттом  (Університет  Нью‐
касла) [1]. Він зазначає, що пропри сучасне змістове наповнення цих понять в географії, вони 
мають давню  історію,  яка  сягає раннього Середньовіччя. Ключовою  геополітичною катего‐
рією “Захід” стає наприкінці XIX ст., на піку успіхів колоніальної експансії європейських країн. 
Уявлення про “Захід” як частину світу, яка досягла вершини людського розвитку була попу‐
лярною в той час. Натомість “Схід” зображувався як консервативний і відсталий. Подібні ідеї 
були  характерні  і  для  російських  комуністів  у  період  на  межі  XIX–XXст.,  які  вважали  рево‐
люцію засобом вестернізації Росії і поборення “азіатчини”. Щоправда ця риторика змінилась 
в часи Й. Сталіна, коли Захід почали зображати у чорних тонах. Перемога США та їх союзників 
у холодній війні та колапс СРСР спричинили тріумф Заходу як геополітичного проекту. Після 
терактів  11  вересня  2001 р.  Захід  став  позиціонувати  себе,  як  такий що потерпає  від  агре‐
сивного  ісламського  Сходу.  Одним  словом,  змістове  наповнення  поняття  “Захід”  постійно 
змінюється залежно від геополітичної ситуації в світі  і коливається від повного захоплення 
його величчю, до повного його несприйняття окремими країнами  і  регіонами світу. Багато 
східних  лідерів  звинувачують  Захід  у  неефективності,  декадентстві  і  лінивості.  Натомість 
Схід  зображується  переповнений  духом  підприємництва  і  натхненним  до  важкої  праці.  І 
якщо вчителями в минулому були представники Заходу, а учнями – Сходу, то зараз ролі змі‐
нюються  [1,  p.  284]. Нам видається, що піднята  у  статті А.  Боннетта проблематика надзви‐
чайно актуальна для України, яка за роки незалежності постійно змінює вектор своїх зовнішньо‐
політичних  уподобань  із  західного  на  східний,  і  навпаки.  Вагання  вітчизняних  політичних 
еліт  призводить  до  посилення  буферного  ефекту  у  геополітичному  положенні  України.  Це 
веде  до  маргіналізації  зовнішньополітичних  позицій  нашої  держави.  Невизначеність  зов‐
нішньополітичного  курсу  країни  дозволяє  радикальним  прихильникам  та  опонентам 
прозахідного чи проросійського розвитку держави дестабілізувати політичну систему країни. 
У світі, де роль Сходу зростає, в українських еліт виникає спокуса реалізації притаманних Азії 
авторитарних  моделей  розвитку,  які  мали  б  забезпечити  економічну  ефективність.  Однак, 
зовсім  не  враховується  те,  що  Схід  не  є  однорідним  і  в  його  територіально‐політичній 
структурі  є  розвинуті  і  багатолюдні  демократії  (Японії,  Індія),  а Китай  здійснює політичну 
лібералізацію  еволюційним  шляхом.  Отже,  істина  посередині,  подібно  як  і  серединним  є 
геополітичне  положення  України між  Заходом  і  Сходом:  українська модель  розвитку може 
увібрати в себе принципи демократичної держави загального добробуту Заходу і економічно 
ефективної  держави  Сходу.  Проведена  С.  Хантінгтоном  цивілізаційна  межа  по  території 
України  не  повинна  її  розколювати,  а,  навпаки,  бути  чинником  створення  унікальної  гео‐
політичної і геоекономічної реальності на зразок сучасної Туреччини. 

Стаття  “Європа”  [3],  написана  канадським  географом М. Каасом  (Університет Британ‐
ської Колумбії, Ванкувер), також в дусі попередньої праці А. Макґрегора та Д. Хілла розкриває 
концептуалізацію  європейської  ідентичності  у  Новий  час.  Цікавими,  на  наш  погляд,  є  такі 
тези: 1. В епоху після холодної війни утворився новий поділ Європи на ядро (ЄС) та східну і 
південну периферії, які відрізняються “рівнем європейськості”. Зазнає переосмислення уста‐
лена  в  післявоєнній  Європі  концепція  атлантизму,  тобто  цивілізаційної  близькості  США  і 
Західної  Європи,  однак  останнім  часом  це  взаєморозуміння  стає менш  очевидним.  2.  Зараз 
Європа потерпає від нестабільності на своїх південних кордонах. Стіна у вигляді зовнішнього 
кордону  ЄС  встановлює  чіткий  поділ  на  Північ  і  Південь,  загострює  конфліктність  всього 
середземноморського  простору.  3.  Євросоюз  зацікавлений  поширювати  власні  цінності  за 
межі  і  критерій  “європейськості”  є  дуже  важливим  геополітичним  мірилом  щодо  встанов‐
лення меж “справжньої Європи”. Росія і Україна, приймаючи стандарти ЄС, наближаються до 
Європи, відкидаючи їх – віддаляються. 4. Автор статті розмірковує з приводу того, чи євро‐
пейська інтеграція справді спричинила до кризи держави як політичного інституту. Він наво‐
дить приклади зростання свідомості окремих міст, територіальних громад і транскордонних 
регіонів (Галісія і Каталонія), однак не вбачає жодних ознак того, що з’явилась якась справ‐
жня  загроза  інституту  держави  зі  сторони  новітнього  регіоналізму  [3,  p.  648].  Для  україн‐
ських географів стаття М. Кааса цікава у тому аспекті, що проблема “європейськості” України 
хоча  і не стоїть так гостро як у Росії, все ж суттєво визначає політичний дискурс всередині 
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країни. Бажання більшості  українців якнайшвидше реалізувати  європейський вибір не від‐
повідає  реальному  руху  держави  в  напрямку  втілення  засадничих  цінностей  європейської 
спільноти  (стала  демократія,  конкурентна  економіка,  плюралізм,  солідарність).  На  заваді 
стоять не тільки ментальні бар’єри (хоча і вони мають місце у багатьох співгромадян), але і 
периферійне  положення  України  в  територіально‐політичній  архітектурі  Європи.  Наша 
держава  має  протяжний  спільний  кордон  з  чотирма  державами  ЄС,  однак  всі  прикордонні 
території  сусідів  є  такими,  що  суттєво  відстають  у  соціально‐економічному  розвитку  не 
тільки  на  національному,  але  і  на  загальноєвропейському  рівні.  При  чому,  диспропорції  їх 
розвитку  посилюються  (Західна  і  Східна  Польща,  Західна  і  Східна  Словаччина,  Південна  і 
Північна Угорщина, Центральна і Північна Румунія).  

Стаття  “Африка”  написана  Г.  А.  Маєрсом  (Університет  Канзасу,  США)  [5].  У  ній  автор 
справедливо  відзначає,  що  відносити  частину  держав  Африки  до  певного  регіону  є  умов‐
ністю, оскільки діючі кордони, за невеликим винятком, проведені європейцями. Натомість в 
просторовій уяві африканців зберігається територіально‐політичний поділ передколоніаль‐
ного  періоду.  Отже,  етнічна  спільнота  з  чітким  самоусвідомленням  може  проживати  на 
території  двох–трьох  держав.  Вона  часто  приречена  бути  меншістю  у  багатонаціональній 
державі поряд з десятком народів із подібною долею. Цікавою є думка Г. А. Маєрса про те, що 
ідея “африканськості” сформована і далеко за її межами у численних африканських діаспорах 
Америки, Європи, Азії та Океанії. Щодо англомовної географічної літератури, то впродовж ХХ ст. 
вона  еволюціонувала  від  цивілізаторських  та  експлуататорських  підходів,  так  званої  коло‐
ніальної  географії,  до  спрямованих  на  проблеми  Африки  географії  розвитку,  або  ж  пост‐
колоніальної географії [5, p. 25–26]. Стаття Г. А. Маєрса наводить на роздуми щодо історичної 
долі  української  нації,  яка  також  по‐суті  не  мала  впливу  на  визначення  сучасних  кордонів 
України.  Вони  окреслені  метрополіями,  в  склад  яких  входила  наша  держава.  Як  наслідок, 
існуючі кордони не відображають розселення українців в Європі, про що переконливо дово‐
дять С. Рудницький, В. Кубійович, О. Шаблій, Ф. Заставний, М. Дністрянський та  ін. Нажаль, 
помітними є прояви неоколоніальної політики щодо України зі сторони Росії, що наводить на 
думку про актуальність постколоніальних політико‐географічих студій у вітчизняній науці. 

Висновки. Обмежений обсяг публікації не дозволяє проаналізувати всі статті МЕСГ, що 
охоплюють конфліктологічну  і цивілізаційну проблематику. Однак, навіть побіжний  їх роз‐
гляд  вказує  на  раціональність  висловлених  ідей  та  їх  актуальність  щодо  визначення  не 
ідеалістичного, а реального положення України в територіально‐політичній структурі світу. 
Осмислення  світоглядних  основ  англосаксонської  школи  політичної  географії  допоможе 
швидше інтегрувати українську науку у світовий науковий процес. 
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Значимість  проблеми  взаємовідносин  суспільства  і  природи  вже  давно  не  викликає 
сумнівів.  З  другої  половини  ХХ  ст.  глобальна  екологічна  криза,  що  охопила  практично  всі 
регіони земної кулі поставила це питання на перше місце у переліку проблем, без вирішення 
яких  неможливо  подальше  існування  і  розвиток  життя  на  Землі.  Збільшення  чисельності 
народонаселення  планети  і  зростання  масштабів  антропогенного  впливу  на  природу, 
світової  економіки,  зумовили  погіршення  якості  навколишнього  природного  середовища, 
виснаження  природно‐ресурсного  потенціалу  (ПРП)  планети,  деградацію  природних  комп‐
лексів великих територій та окремих країн. 

Людство усвідомило необхідність  зміни підходів до освоєння  і  використання природ‐
них ресурсів, потребу урахування довгострокових наслідків свого втручання в хід природних 
процесів,  важливість  узгоджених  і  скоординованих  дій  щодо  зменшення  антропогенного 
впливу на планетарному рівні. 

Масштаби антропогенного впливу на навколишнє середовище досягли сьогодні майже 
критичної  величини,  а  їх,  навіть незначне,  збільшення  в  будь‐який момент  загрожує  пере‐
вищити  потенціал  самовідновлення  –  межу  екологічної  ємності  планети.  Нераціональна 
господарська  діяльність,  багаторазово  підсилена  в  наш  час  досягненнями  науково‐техніч‐
ного  прогресу,  зумовила  виснаження  природних  ресурсів,  зменшення  регенераційних  можли‐
востей і механізмів біосфери, деформацію сформованого протягом багатьох мільйонів років 
природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення динамічної 
рівноваги глобальної земної соціоекосістеми. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйну‐
вання біосфери Землі, що загрожує стати незворотним. 

З  огляду  на  те,  що  еволюція  людини,  як  біологічного  виду,  супроводжувалася  без‐
жальним  використанням  ПРП  планети,  що  є  вичерпним,  настає  час  нового  розуміння  роз‐
витку.  Світове  співтовариство  розробляє  напрямок  збалансованого  економічного,  соціаль‐
ного та екологічного розвитку регіонів згідно з положеннями “Порядку денного на ХХІ ст.”. І 
саме це сторіччя має стати визначальним в  історії розвитку людства: чи зуміє воно збалан‐
сувати антропогенний вплив на природне середовище з можливостями природи до віднов‐
лення  первинних  властивостей  її  компонентів,  чи  зможе  воно  вирішити  проблеми  у  взає‐
минах з природою? Іншої альтернативи немає. 

У  контексті  вирішення  завдань  переходу  до  сталого  розвитку,  в  Україні,  як  і  в  інших 
країнах,  в  останні  роки  певна  увага  приділяється  розробці  проблематики  екосистемних 
послуг (ЕП) – оцінюванню, обліку, визначенню величини потенціалу, формуванню та реалі‐
зації  стратегії  України  на  внутрішньому  і  зовнішньому  ринках  ЕП.  У  сфері  державної  полі‐
тики на сьогодні можна виділити декілька найбільш актуалізованих напрямків, пов’язаних з 
тематикою ЕП – дії  спрямовані на виконання зобов’язань Кіотського протоколу  і Конвенції 
про біологічне різноманіття. Також варто згадати Закон України “Про основи (стратегії) дер‐
жавної екологічної політики України на період до 2020 року” (2010), де, зокрема, прописано 
завдання щодо проведення інформаційно‐просвітницької компанії щодо цінності ЕП і подаль‐
шого застосування їх вартісної оцінки, впровадження екосистемного підходу в управлінську 
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діяльність,  створення  економічно  обґрунтованої  системи  платежів  за  спеціальне  викори‐
стання  природних  ресурсів.  При  цьому  слід  зазначити,  що  в  “Національному  плані  дій  з 
охорони навколишнього середовища України на період з 2011 по 2015 рр.”,  затвердженому 
Постановою Кабінету Міністрів (2011), передбачено (протягом 2014 р.) здійснити розробку 
методики оцінки та класифікації типів ЕП, що відкриває широкі перспективи для проведення 
досліджень і розробок. 

Актуальність досліджень ЕП обумовлена і низкою інших причин. На Україну, яка займає 
менше 6 % площі Європи, припадає приблизно 35 % європейського біорізноманіття. Напри‐
клад,  до  переліку  водно‐болотних  угідь  міжнародного  значення  в  Україні  віднесено  33 
об’єкта  загальною  площею  676 251  га.  Унікальними  є  гірські  природні  комплекси  Криму  і 
Карпат, що виконують найважливіші природорегулюючі і кліматоформуючі функції в масшта‐
бах Європи, а також екосистеми Чорного і Азовського морів. 

Разом  з  тим,  у  зв’язку  з  особливостями  історично  сформованого  характеру  природо‐
користування,  потенціал  ЕП  в  Україні  значною  мірою  підірваний.  Так,  природні  степові 
екосистеми практично зникли з території України в результаті інтенсивного розвитку сіль‐
ського господарства (раніше степовий біом займав близько 40 % території держави). Площа 
водно‐болотних угідь скорочується за рахунок осушення, деградації під впливом господарської 
діяльності людини. Половина лісових екосистем є штучними. Збереженню екосистем загро‐
жують наслідки нераціональної практики сільського господарства, незбалансоване ведення 
господарської  діяльності  та  незаконне  використання  біоти  в  басейнах  водойм,  недотри‐
мання обмежень діяльності в прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах. 

Основними факторами негативного антропогенного впливу на стан екосистем України є: 
 високий  рівень  антропогенного  навантаження  на  територію  та  забруднення  нав‐

колишнього середовища. 
 деформована структура економіки, в якій надмірна частка припадає на природоємні 

галузі. 
 нерівномірність територіальної концентрації виробництва. 
 загальне  (в  т.  ч.  інноваційне,  технологічне  та  структурне)  відставання  і  недостатня 

конкурентоспроможність національної економіки, негативні тенденції спеціалізації України 
у світовій економіці. 
 дефіцит,  нерівномірний  розподіл  в межах  території  та  нераціональне  використання 

окремих видів природних ресурсів. 
В  якості фактора, що має  особливо негативний  вплив,  слід  назвати  аварію на Чорно‐

бильській АЕС та її наслідки. 
В  цілому  ж,  природокористування  в  Україні  впродовж  практично  всього  двадцятого 

сторіччя  розвивалося  на  основі  домінування  ресурсовитратних,  природовиснажуючих, 
екстенсивних підходів. 

В першій половині 90‐х років, з початку становлення України як незалежної держави, 
національна  економіка  залишалася  найбільш  природоємною  в  світі,  а  територія  країни 
знаходилася під потужним антропогенним впливом. Всі компоненти навколишнього середо‐
вища  були  піддані  деградації  та  руйнуванню  внаслідок  одночасного  впливу  ресурсоємної 
промисловості,  екстенсивного сільського господарства, транспорту, будівництва, комуналь‐
ного господарства, населення. Колосальні масштаби експлуатації ПРП не стали фундаментом 
економічного процвітання держави. Навпаки, в національному господарському комплексі все 
більш відчувалися  тенденції  до  стагнації.  Рівень  виробництва ВВП в  розрахунку на  одного 
жителя в два рази поступався  світовому,  і,  більш ніж у 5 разів  – рівню країн  з  розвинутою 
ринковою економікою. Виробництво ВВП в розрахунку на одиницю території  також посту‐
палося світовому, було в 11 разів менше, ніж у країнах ЄС. 

В  країні  склалася  своєрідна  патова  ситуація,  коли  вкрай неефективна  ресурсномістка 
економіка обумовлювала погіршення екологічного  стану навколишнього  середовища, що в 
свою чергу ставало перешкодою на шляху економічного і соціального розвитку. І на сьогодні, 
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незважаючи на деяке  зниження значень окремих показників природоємності виробництва, 
загальний рівень природоємності української економіки залишається досить високим. 

Так,  енергоємність ВВП України в 2,6 рази перевищує  середньосвітові показники. По‐
казник розораності території України (понад 50 % території країни) в п’ять разів перевищує 
середньосвітовий, проте ефективність використання земель є надзвичайно низькою. Рівень 
водоємности  національної  економіки  значно  перевищує  середньосвітовий.  Близько  15  % 
території  України  з населенням більше 10 млн.  осіб перебуває  в  критичному  екологічному 
стані. Тривала масштабна експлуатація природних ресурсів призвела до загострення еколо‐
гічної ситуації в країні і не забезпечила відповідного економічного розвитку (рівень ВВП на 
душу населення в Україні в 2011 р. склав близько 60 % середньосвітового) [2]. 

Процес реформування економіки країни та  її  інтеграції в глобалізоване світове госпо‐
дарство,  що  почався  в  умовах  глибокої  системної  кризи,  лише  підсилив  гостроту  старих  і 
зумовив появу ряду нових проблем економіко‐екологічного та соціального порядку. На сві‐
тових ринках за Україною закріплюється роль сировинного регіону, оскільки основу її товар‐
ного  експорту  становить  продукція  природоємних,  екологічно шкідливих,  низько‐техноло‐
гічних галузей. 

Виходячи з вищевикладеного, для України питання переходу до природокористування 
на нових принципах взаємовідносин з природою, в тому числі, і за рахунок вирішення комп‐
лексу питань, пов'язаних з імплементацією в практику господарської діяльності оцінки ЕП, є 
вкрай важливим і актуальним. 

Для визначення позицій України у  світі  за рівнем збалансованості розвитку нами був 
розроблений  і  апробований  інтегральний  індекс  збалансованості  розвитку  [1]. Відзначимо, 
що цей  індекс відображає не всі аспекти збалансованості  і не є самодостатнім. Він розрахо‐
вується на основі восьми окремих  індексів та дає можливість досить точно визначити основні 
характеристики  збалансованості  розвитку:  забезпеченість  природними  ресурсами;  рівень 
економічного і соціального розвитку; значення окремих демографічних показників; величину 
антропогенного тиску на навколишнє середовище; рівень природоємності виробництва. 

За  значенням  інтегрального  індексу  збалансованості  розвитку,  на  рубежі  XX–XXI  ст. 
Україна займала 131 місце серед 143 незалежних країн світу і територій з іншим статусом, за 
якими, виходячи з можливостей статистичного забезпечення, були проведені розрахунки. Це 
свідчить не про дефіцит ресурсів розвитку України, а насамперед про їх вкрай нераціональне 
використання. Ресурсна орієнтація економіки країни визначає постановку проблеми, пов’я‐
зану з неефективним споживанням більшості природних ресурсів. 

Повертаючись до питання досліджень за тематикою ЕП, слід зазначити, що більшість з 
них  в  Україні  проводиться  сьогодні  вченими  економічних  спеціальностей,  і,  найчастіше,  є 
лише теоретичним опрацюванням досвіду зарубіжних колег, без відповідної адаптації, а та‐
кож  без  усвідомлення  істинної  цінності  компонентів  природи,  специфіки  екосистем.  Недо‐
статньою є й ступінь систематизації пропонованих підходів. 

Виходячи  з  міждисциплінарного  характеру  проблематики  ЕП,  потрібно  підкреслити 
важливість  залучення географічної методології, що лежить в основі вивчення територіаль‐
них аспектів взаємодії суспільства і природи та має значний інтеграційний потенціал. Важли‐
вим елементом є  і використання інформації про сучасний стан навколишнього середовища, 
минулих і нинішніх трендах її змін, систематизованої у багатьох “гео” виданнях, в тому числі – 
вийшли під егідою Інституту географії НАН України. 

Згідно  визначенню,  розробленому  в  рамках  діяльності  глобальної  ініціативи  “Еконо‐
міка  екосистем  та  біорізноманіття”  (TEEB)  екосистемні  послуги  є  прямим  і  непрямим  вне‐
ском екосистем в людський добробут [1]. Виділяють такі види екосистемних послуг, як послуги з 
надання певних продуктів (генетичні ресурси, їжа, тканини), регулюючи послуги (регуляція 
клімату,  водного  середовища тощо),  культурні послуги  (рекреація,  естетичні цінності),  під‐
тримуючі послуги (виробництво біомаси, кисню, формування ґрунтів тощо). Отже, стає зрозу‐
мілою необхідність комплексної оцінки вартості функціонування екосистем, яка в розумінні 
сучасного українського суспільства практично вичерпується одним видом послуг – надання 
продукції.  Потенціал  такої  оцінки  закладено  не  лише  у  відомих  географічних  розробках  і 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 45 

 

працях, наприклад, монографіях  “Конструктивно‐географічні основи раціонального природо‐
користування  в  Українській  РСР.  Теоретичні  і  методичні  дослідження”,  “Конструктивно‐
географічні  основи  раціонального  природокористування  в  Українській  РСР.  Київське  При‐
дніпров’я”,  “Картографічні  дослідження  природокористування”,  але  й  закладені  в  таких 
сучасних напрямах розробка напрямів  збалансованого  економічного,  соціального та  еколо‐
гічного  розвитку  регіонів,  методичних  і  практичних  розробок  в  сфері  територіального 
планування.  Підходи,  вдосконалені  географами  при  апробації  інструменту  ландшафтного 
планування,  дозволяють  не  лише  оцінити  естетичну  і  культурну  цінність  ландшафту,  а  й 
опрацювати інтегральні цілі їх розвитку. Окремої уваги заслуговують такі масштабні роботи 
як Національний атлас України, насамперед з точки зору формування та оновлення унікаль‐
ної бази даних про навколишнє середовище. 

Ми  розглядаємо  розробку  проблематики,  пов’язаної  з  екосистемними  послугами,  у 
якості  важливої ланки  (поряд  з  “зеленою економікою”)  в  загальній  системі  зусиль по  здій‐
сненню практичного переходу до сталого розвитку, а також як платформу для співпраці між 
наукою і управлінням, важливість якого була задекларована на конференції “Ріо + 20”. 

Це завдання особливо актуальне для України в світлі Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН  “Майбутнє,  якого  ми  хочемо”  [1].  У  цьому  документі,  зокрема,  акцентується  увага  на 
здійсненні  заходів  з  урахування  соціально‐економічних  наслідків  і  вигод  збереження  біо‐
різноманіття  та  невиснажливого  використання  його  компонентів,  а  також  екосистем,  що 
забезпечують надання основних послуг, у відповідних програмах та стратегіях на всіх рівнях 
згідно з національним законодавством, місцевим умовам і пріоритетам. 

Тому  комплекс  питань,  пов’язаних  з  формуванням  і  практичним  функціонуванням  в 
Україні  ринку  ЕП  обов'язково  повинен  бути  впроваджений  в  Стратегію  та  Національний 
план дій щодо переходу України до  сталого розвитку,  зокрема,  в  комплекс  завдань  з  вико‐
нання таких цілей, як припинення деградації навколишнього середовища  і перехід до збалан‐
сованого  природокористуванню;  формування  нової  моделі  економіки  на  основі  сталого 
відновлюваного природокористування. 
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технологій  (ІКТ)  в життя  сучасного  суспільства, що  суттєво  послаблює  роль  географічного 
простору  і  обмежень, що  накладаються  ними.  Це,  в  свою  чергу,  вимагає  іншого  підходу  до 
розгляду світу як єдиної цілісної системи. Результатом теоретичного осмислення зростаючої 
єдності світу стала концепція глобалізації. При всій множинності існуючих оцінок і теоретич‐
них підходів до даної концепції вона відбиває реальний процес  інтегрування всіх або пере‐
важної  частини  країн  світу  до  більш  тісного  і  взаємообумовленого  міжнародного  співто‐
вариства. 

На сьогодні виділяють такі основні напрями глобалізації: 
 об’єднання  ринків,  виробництв  та  фінансів  –  т.  зв.  “економічна  глобалізація”  (або 

“інноваційність”); 
 формування  міжнародних  політичних  союзів  і  регіональних  організацій,  спільна 

антитерористична діяльність – т. зв. “політична глобалізація” (або “мережева влада”); 
 масові  міграції  з  країн  третього  світу,  зміна  ціннісних  орієнтирів  у  суспільстві  та  їх 

уніфікація – т. зв. “демографічна глобалізація” (або “вестернізація”); 
 глобалізація комунікацій – т. зв. “інформаційна глобалізація” (або “віртуалізація”); 
 формування “світу без кордонів” – т. зв. “територіальна глобалізація” (регіоналізація – 

інтернаціоналізація – інтеграція) [5]. 
Викладення  основного  матеріалу.  В  публікаціях  останніх  років  багато  дослідників 

слова “глобалізація”, “інтернаціоналізація” й “інтеграція” вживають як синоніми. Це означає, 
що трьома різними словами описується одне  і те ж явище. На наш погляд це не зовсім так, 
оскільки за кожним з них стоять явища, що якісно відрізняються один від одного. А тому це 
не просто слова синоніми, а конкретні поняття, що мають понятійні відмінності. 

Так, британський вчений Л. Склер (Leslie Sklair) робить чітке розмежування між понят‐
тями  “глобалізація”  та  “інтернаціоналізація”.  На  його  думку,  інтернаціоналізація  охоплює 
область  міжнародних  або  міждержавних  відносин,  а  глобалізація  –  всю  область  світових 
відносин, суб’єктом яких є не тільки держави, але і безліч інших учасників (акторів) світової 
політики. Крім того,  процес  глобалізації  припускає явища, що породжені не  тільки взаємо‐
дією суб’єктів і акторів, але і трансформацію самих держав у національні спільноти, які фор‐
мують світову спільноту [15]. 

Два інших британських вчених П. Хьорст та Г. Томсон (Paul Hirst & Grahame Thomson) в 
тому ж  ключі,  хоча  і  з  деякими нюансами дають подібні  визначення названим явищам. На 
їхню думку “міжнародна економіка” (в оригіналі – international economy) – це те, чим принци‐
повою цілісністю і є національні економіки. У свою чергу, в глобальній економіці певні націо‐
нальні економіки включені і перез’єднані у систему міжнародного процесу. При цьому націо‐
нальний рівень трансформується у інтернаціональний [12]. 

Інтернаціоналізація – це всього лише взаємодія національних економік, тільки в більш 
щільному  і  взаємопов’язаному  режимі  на  відміну  від  періодів,  коли  національні  економіки 
працювали  в  більш  автономному  режимі.  Глобалізація  ж  –  це  вже  нове  явище,  при  якому 
відбувається  реальне  стирання  національних  економічних  кордонів  і  основними  акторами 
економічної взаємодії є вже не стільки національні економіки, а транснаціональні корпорації 
(ТНК).  Іншими  словами,  інтернаціоналізація  –  це  ступінь  відкритості  економіки,  тобто  сту‐
пінь участі в системі світового господарства. 

У міру свого розвитку  інтернаціоналізація породила два нових явища: спочатку регіо
нальну  інтеграцію  (з  другої половини XX  ст.),  а  потім –  глобалізацію  (починаючи  з 90‐х рр. 
XX ст.). Ці явища заперечують інтернаціоналізацію (хоча і викликані нею), і в той же час вони 
антагоністичні по відношенню один до одного. Рішенням даного протиріччя може стати нове 
явище – глобальна інтеграція, або, інакше кажучи, єдине світове господарство, яке з’явиться 
як заперечення і глобалізації та регіональної інтеграції. 

Всі  ці  явища:  інтернаціоналізація,  інтеграція,  локалізація  і  глобалізація  якийсь  істо‐
ричний час, очевидно, будуть співіснувати одночасно у взаємному антагонізмі з різним сту‐
пенем його прояву. Причому глобалізація разом з локалізацією – це всього лише зародкові 
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форми нових явищ у світовій економіці. Нині її головними проявами виступають саме інтер‐
націоналізація та регіональна інтеграція. 

Крім  того,  співробітники  Світового  банку  (World  Bank)  опублікували  Доповідь  світо‐
вого розвитку під назвою “Entering the 21st Century” [10], в якому велика увага приділяється 
поняттю “локалізація”. На  їхню думку локалізація відображає все більш зростаюче бажання 
людей  брати  участь  у  справах  уряду  і  проявляє  себе  в  утвердженні  регіональної  самобут‐
ності.  На  основі  ідеї  локалізації  з’явилася концепція  “глокалізації”,  тобто  взаємопов’язаного 
процесу  глобалізації  і  локалізації.  Вперше  цей  термін  вжив  президент  Гамбурзького  інсти‐
туту економічних досліджень Т. Штраубхаар (Thomas Straubhaar). Ідея даного поняття поля‐
гає в тому, що глобалізація не може виникнути просто так, без підготовки економічної інфра‐
структури  в  тій  чи  іншій  країні,  тобто  без  процесу  локалізації  економіки.  Крім  того,  лока‐
лізація  не  ідентична  інтеграції.  Як  явище  вона  більш  тісно  пов’язана  саме  з  глобалізацією, 
хоча  іноді може виявляти себе  і в  інтеграційному просторі. Причому в останньому випадку 
вона  буде  вступати  у  протиріччя  з  інтеграційним  характером  цього  простору,  оскільки 
орієнтоване на будь‐які економічні суб’єкти, неважливо, “свої” або “чужі” [2]. 

На  сьогоднішній день,  загальноприйнятого визначення  інтеграції не  існує. Одні вчені 
вважають, що інтеграція – це умови, інші – що це процес [11]. Найчастіше поняття інтеграція 
вживається  у  словосполученні  “економічна  інтеграція”  як  вища  форма  інтернаціоналізації 
господарського  життя,  яка  досягається  в  процесі  об’єднання  національних  економік  до 
єдиного  господарського  комплексу,  що  відрізняється  своєю  інституційною  структурою  і 
функціонує  на  базі  узгодженої  економічної  політики  як  на  міждержавній,  так  і  на  над‐
національної основі [1]. 

З позицій об’єктивізму в противагу поняттю  “інтеграція” можна використовувати по‐
няття “інтернаціоналізація” (теж економічна) – об’єктивний процес глобальної економічної 
взаємодії у сфері торгівлі, капіталів і фінансів. 

Якщо інтернаціоналізація як об’єктивний процес розширює свої географічні рамки, то 
інтеграція вже як процес суб’єктивний, навпаки, звужує їх при істотному наростанні її інтен‐
сивності  і  глибини.  Діалектика  ж  полягає  в  тому,  що  інтернаціоналізація  та  інтеграція  не 
можуть  існувати  одне  без  одного,  проте  їх  існування  протікає  як  об’єктивно  суперечлива 
взаємодія. 

На  думку  українського  географа  і  геополітика  О.  В.  Дергачова,  глобалізацію  можна 
визначити як вищу стадію інтернаціоналізації  [3]. Інтернаціоналізація та глобалізація тісно 
взаємопов’язані, в багатьом взаємообумовлені, але не тотожні один одному. Перша припускає 
об’єднання декількох суб’єктів світової економіки (або політики) навколо спільних завдань, 
цілей і загальних видів діяльності.  Інтернаціоналізація не універсальна за суб’єктами і про‐
стором,  що  охоплює,  не  обов’язково  залучає  всіх  або  майже  всіх  учасників  міжнародного 
життя.  Глобалізація  ж  в  якості  головного  її  ознаки  припускає  вихід  якоїсь  проблеми  або 
діяльності неодмінно на загальносвітовий рівень [5, 8]. 

З  іншого  боку,  з  середини  90‐х  рр.  ХХ  ст.  цілком  виразно  окреслилася  тенденція  до 
замикання  постіндустріального  світу,  про  що  свідчить  статистика  світової  економіки.  На 
зазначені  країни  сьогодні  припадає  до  76  %  прямих  іноземних  інвестицій,  73  %  обсягів 
міжнародної  торгівлі,  88 % всіх  зареєстрованих  у  світі  патентів  і  понад  90 % користувачів 
мережі Інтернет. З цієї причини глобалізація (в сенсі стирання кордонів, створення спільних 
структур  та  переходу  на  єдині  технологічні,  економічні,  юридичні  та  соціальні  стандарти) 
виступає в більшій мірі регіональним, ніж загальносвітовим явищем. З цієї причини процеси, 
що протікають в сучасному світі, на думку ряду авторитетних фахівців, було б взагалі корект‐
ніше називати не глобалізацією, а інтернаціоналізацією. 

В  цілому ж,  якщо  говорити про  роль  географічної  складової  у  вивченні  процесів  гло‐
балізації та інтернаціоналізації, то в даний час існує дві полярні точки зору: одні дослідники 
(Ф.  Кернкросс  (Frances  Cairncross),  Р.  О’Брайєн  (Richard O’Brien))  передрікають  “кінець  гео‐
графії”,  бо  ТНК,  на  їх  думку,  зважаючи  на  “смерть  відстаней”  тепер  при  розміщенні  своїх 
структурних  підрозділів  вже  не  рахуються  з  географічними  особливостями  [9,  14],  інші, 
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навпаки, вважають, що в умовах глобалізації все більшого значення набувають різні конку‐
рентні переваги регіонів. Так, економіко‐географ Е. Майєр (Andrew Mair), розглядаючи про‐
сторово‐організаційну структуру ТНК “Ніссан” (Nissan), прийшов до висновку про обмежуючі 
впливі на неї економіко‐географічного положення та культурної складової [13]. 

Підводячи підсумок вищесказаного можна сказати, що в економічному світовому про‐
сторі спостерігається чотири економічні тенденції (інтернаціоналізація, регіональна інтегра‐
ція,  глобалізація  і  локалізація)  з  різним  ступенем  інтенсивності  розвитку.  Різні  автори  по‐
різному  інтерпретують  ці  тенденції.  Одні  звертають  увагу  на  локалізацію  та  глобалізацію, 
вважаючи,  що  саме  ці  тенденції  будуть  домінувати  в  новому  столітті,  зливаючись  у  гло‐
калізацію.  Інші  упор  роблять  на  глобалізацію,  хоча  в  реальності  говорять  про  інтернаціо‐
налізацію.  Треті  вказують  на  два  типи  економіки,  які  не  обов’язково  взаємовиключаючі, 
однак  за  певних  умов  глобальна  економіка  може  охопити  і  навіть  вмонтувати  до  себе 
міжнародну економіку, тобто інтернаціоналізація стане частиною глобалізації. 

Всі  чотири  аналізованих  нами  тенденції  по‐різному  проявляють  себе  сьогодні.  Най‐
більш всеохоплюючою є  інтернаціоналізація, оскільки вона поширюється на всі “три світи”. 
Інтеграція  продовжує  поглиблюватися  всередині  “першого  світу”  (т.  зв.  “золотий мільярд” 
або “золоте ядро”) з деякою специфікою. Наприклад, у Східній Азії економічний  інтеграцій‐
ний анклав все більше групується навколо Китаю. Локалізація розгортається також в основ‐
ному в “першому світі”, виступаючи проти  інтеграції та сприяючи глобалізації.  І, нарешті, в 
повному розумінні отримала свій розвиток і глобалізація, що діє головним чином з “першого 
світу” і поширюється на “другий” і “третій світи”. Останні не є учасниками глобалізації. Вони 
є поки її об’єктами. У перспективі, на думку радянсько‐канадського вченого О. Аріна (він же 
А.  Беттлєр,  Р.  А.  Алієв),  інтернаціоналізація  буде  здавати  свої  позиції  інтеграції  та  глоба‐
лізації. Причому якщо сферою  інтеграції  є конкретні регіони, то  сферою глобалізації  – весь 
світ [1, 2]. 

Просторова сутність глобалізації  визначається як глибоко диференційований процес 
збільшення масштабності потоків  і  структур  суспільної  активності, динамічності,  інтенсив‐
ності та варіативності функціональних взаємодій в світосистемі. Глобальне, т. ч., це, перш за 
все, просторовий атрибут. Глобальний простір є сферою скорочення відстаней і зв’язування 
локальних місць одне з одним, що може бути проілюстровано на прикладі руху міграційних 
потоків,  переміщень,  комунікацій,  різного  роду  обмінів.  Більшість  фахівців  дотримуються 
точки  зору,  що  глобалізація  має  безпосереднє  відношення  до  фундаментальних  змін  в 
просторових  і  часових  контурах  сучасного  світу.  У  зв’язку  з  глобалізацією  значимість  про‐
стору (території) серйозно зміщується поряд з не менш драматичним прискоренням у тирча‐
сових структурах найважливіших форм людської діяльності.  “Компресія” простору  і часу по 
Ульріху Беку (нім. Ulrich Beck) полягає в тому, що відстань або простір піддається компресії 
або  “анігіляції”  (від  лат.  annihilatio  –  знищення,  зникнення). Людське  сприйняття простору 
безпосередньо  пов’язане  з  часовими  структурами,  завдяки  яким  ми  і  сприймаємо  простір. 
Зміни  в  часовому  сприйнятті  людської  діяльності  неминуче  породжує  змінене  сприйняття 
простору або території. 

Т.  зв.  “стиснення  простору”,  яке  відчувається  у  скороченні  відстаней  (незважаючи  на 
незмінність фізичних розмірів Землі), відбувається внаслідок розвитку транспорту, а також 
систем телекомунікацій і передачі інформації. З точки зору суспільної географії така “транс‐
формація” простору істотна і помітно впливає на розвиток основних територіальних соціально‐
економічних систем. 

Найбільшою  мірою  “стиснення  простору”  проявляється  у  сфері  передачі  та  обміну 
інформації.  Сучасні  ІКТ  в  рамках  всього  світу  дозволяють  проводити  передачу  практично 
необмеженого  обсягу  даних  на  будь‐яку  відстань  і  майже  миттєво.  У  відношенні  інфор‐
маційних комунікацій поняття “відстань” взагалі втратило свій сенс і в цілому визначається 
як час, необхідний для передачі певного обсягу трафіку в залежності від існуючих ємностей 
каналів  зв’язку.  Для  звичайних  комунікацій  така  “підміна”  поняття  –  “відстань”  на  “час”  – 
також відбувається, хоча і менш виражена. 
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Найважливішими процесами, що відбуваються у світовому господарстві з другої поло‐
вини ХХ ст. і радикально змінюють його, стали інтернаціоналізація і глобалізація світогоспо‐
дарських зв’язків. Фундаментальною закономірністю світового розвитку стає стійке наростан‐
ня  взаємозалежності  національних  економік,  підвищення  ступеня  цілісності  світового 
господарства  як  системи, що  саморозвивається.  Світове  господарство  стає  не  тільки  більш 
однорідним,  але  і  глобальним.  Воно  характеризується  високим  ступенем  інтенсивності 
міждержавного  руху  товарів,  факторів  виробництва,  технологій  та  інформації,  а  також 
зростанням обсягів міжнародного наукомісткого, високотехнологічного виробництва. 

На  сьогодні  до проблеми  інтеграції  країни  у  систему  світового  господарства  слід під‐
ходити не з позицій географічного детермінізму – залежно від географічних факторів тери‐
торії, а з позицій географічного посибілізму. Мова йде про те, що, якими б несприятливими 
не  були  географічні  умови,  країна  завжди  має  певні  можливості  для  успішної  інтеграції  у 
світове господарство. На сучасному етапі розвитку світового господарства конкурентоспро‐
можність  країни  все  більшою  мірою  визначається  не  стільки  природними  ресурсами  та 
географічними  умовами,  скільки  залежить  від  інноваційної  активності  і  ступеня  викори‐
стання  наукових  і  технічних  досягнень  в  тій,  чи  іншій  галузі  економіки.  Найважливішим 
ресурсом став науково‐технічний і інформаційний потенціал. Країни, що володіють великим 
науково‐технічним та інтелектуальним потенціалом, виходять на лідируючі позиції в світо‐
вому господарстві незалежно від наявності або відсутності у них  інших видів ресурсів. Напри‐
клад, Японія, яка, як відомо, не володіє скільки‐небудь значними запасами корисних копалин 
і  таким  важливим  економічним  ресурсом,  як  дешева  робоча  сила,  ось  уже  багато  років  є 
другою за  економічною потужністю країною  світу. Протилежний приклад – Росія  –  хороша 
забезпеченість країни корисними копалинами та іншими видами природних ресурсів ще не є 
достатньою умовою для створення конкурентоспроможної економіки. 

Тепер не володіння факторами, а, навпаки, їх недостача сприяє зростанню конкуренто‐
спроможності,  стимулюючи  розвиток  інноваційної  сфери  та  впровадження  у  виробництво 
новітніх  технологій.  З  розвинених  країн  Великобританія  досягла  стадії  конкурентоспро‐
можності  за  рахунок  нововведень  в  першій  половині  XIX  ст.,  США,  Німеччина  і Швеція  –  в 
межах декількох десятиліть на рубежі XIX–XX ст.,  Італія  і Японія в 70‐і рр. ХХ ст., деякі нові 
індустріальні країни (НІК) – тільки на рубежі другого і третього тисячоліть [4]. 

В  даний  час  світове  господарство  перебуває  на  початковій  стадії  глобалізації,  коли 
відбувається формування  і  синхронізація системоутворюючих факторів. З цієї причини для 
даного етапу характерна висока невизначеність економічного розвитку, що супроводжується 
різкими коливаннями. Підтвердженням цього може служити цілий ряд гострих фінансових 
криз, що потрясли світову фінансову систему в кінці 90‐х рр. ХХ ст. – “Криза мексиканського 
песо” в 1995 р. й азійська криза 1998 р., а також світова фінансова криза, що почалася в 2008 р. 

Виходячи  з  цих  факторів,  вже  сьогодні  досить  чітко  простежується  тенденція  ство‐
рення світових полюсів розвитку: Західноєвропейського, Північноамериканського, Азіатсько‐
Тихоокеанського, Латиноамериканського та Африканського. 

З  геоекономічних  позицій  сьогодні  вже  сформувалося три  геоекономічних  центра  – 
три  центри  світової  економіки:  Північноамериканський,  Західноєвропейський  і  Азіатсько‐
Тихоокеанський. 

Т.ч.,  просторова  структура  сучасного  світового  господарства може  бути  представлена 
своєрідною  просторово‐гравітаційної  моделлю.  У  Центрі  даної  моделі  розташоване  полі‐
центричне  ядро,  основу  якого  формують  три  геоекономічних  центрів:  Північноамерикан
ський,  що  фундується  США  і  Канадою,  Західноєвропейський  –  Великобританією,  Францією, 
Німеччиною,  Італією  та АзіатськоТихоокеанський  –  Японія, НІК Азіатсько‐Тихоокеанського 
регіону  (АТР)  (Південна  Корея,  Тайвань,  Сінгапур,  Малайзія,  Індонезія  та  ін.)  і  Китай.  До 
Центру  (Центрів)  регіонально  тяжіють  країни  Напівпериферії:  Бразилія,  Чилі,  Аргентина, 
Мексика до Американського Центру, країни Євросоюзу, Туреччина та  Ізраїль, а також євро‐
пейські країни СНД (Україна і Білорусь) – до Європейського Центру, Австралія, Нова Зеландія 
і  НІК  АТР,  що  формуються,  –  до  Азіатсько‐Тихоокеанського  Центру.  Особливу  –  транс‐



50 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

кордонну роль виконує Росія – трансконтинентальна Напівпериферія між двома Центрами: 
Європейським та Азіатсько‐Тихоокеанським. Периферію формують країни, що розвиваються. 
Модель  є  гравітаційною:  чим  ближче  до  Центру,  тим  вище  потенціал  роз‐витку  території. 
Модель  також  є  динамічною:  чим  вище  ефект  “тяжіння”  (за  рахунок  розвитку  різноманітних 
зв’язків між країнами) можливий рух окремих країн по лінії Периферія–Центр. 

Глобалізація  –  це  новий  стан  людської  цивілізації,  яка  вступила  до  третього  тисячо‐
ліття. Про проблеми глобалізації дискутують не тільки історики, економісти, філософи, пред‐
ставники правлячих кіл і громадськості багатьох країн, але і географи. Процеси глобалізації 
стали важливим об’єктом міждисциплінарних досліджень, в яких беруть участь і суспільні, і 
природні, і технічні науки. Важливе місце серед них займає і географія, в структурі якої у 80‐і 
рр. ХХ ст. виникли нові напрями: геоглобалістика і глобальна географія. 

Висновки. Перше осмислення сутності глобалізаційних процесів та їх основних напря‐
мів розвитку належить таким відомим вченим‐географам, як  І. П. Герасимов, В. С. Преобра‐
женський, В. М. Котляков (геоглобалістика) та С. Б. Лавров, Ю. Н. Гладкий (глобальна геогра‐
фія)  [7]. Відомі праці цих вчених включали розробку методичних підходів до теми, розгляд 
всіх глобальних проблем в сукупності й визначенні місця географії у вивченні небезпечних 
глобальних тенденцій та пошуку шляхів їх вирішення. Дані науки створюють новітні способи 
вивчення світу – міждисциплінарний і понаддисциплінарний пізнавальний метод, який диктує 
необхідність розгляду  світу в різних його вимірах з наступним  їх  синтезом у єдину модель 
глобального світу. В основі нового методу – відхід від лінійно‐площинного сприйняття світу і 
перехід до філософсько‐просторової методології – геогенезісу [6]. Основними розділами нової 
дисципліни є: геоекономіка, геополітика, геологістіка та ін. 

Глобалізація – це і виклик сучасному суспільству, і магістральний напрям його розвитку 
як усвідомлений вибір людства. 
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Постановка проблеми та  її актуальність. Неодмінним атрибутом кожної наукової 

дисципліни є  історія  її  виникнення й розвитку. Формулювання об’єктно‐предметної  сфери, 
визначення  методології  дослідження,  добір  методів  і  методик,  напрацювання  поняттєво‐
термінологічного апарату разом становлять довготривалий процес творення основ молодої 
дисципліни. Перебіг зазначеного процесу, властива йому етапність подій, що послідовно ви‐
окремлювали нову галузь знання, формують її  історію, яка сама стає предметом наукознав‐
чого дослідження.  

Особливості розвитку геософії як однієї із “софійних” дисциплін, що тривалий час ніби 
невидимо перебували в  системі як конкретних наук,  так  і філософії,  висувають  суттєве пи‐
тання: чи відлічувати фактичну історію геософічної думки від самих початків її генези ще в 
доантичні  часи,  чи  лише  від  моменту  виникнення  терміну  “геософія”?  У  першому  варіанті 
беруться до уваги всі прояви філософського осмислення феномену просторовості незалежно 
від форми, якої вони набували. Тоді геософія стає такою само стародавньою, як і географічне 
знання  в  цілому.  Другий  варіант  є  більш формальним  і  полягає  в  акцентуванні  на  набутті 
нею статусу окремої наукової дисципліни. 

Сучасна геософія, яка впродовж останнього сторіччя пройшла низку етапів розвитку та 
окреслила  свою  об’єктно‐предметну  сферу,  вже  набула  певного  рівня  сформованості,  який 
дозволяє їй рефлексійно пізнавати саму себе. З огляду на важливе практичне значення гео‐
софічних досліджень, пов’язане з можливістю використання їх результатів у сферах геополі‐
тики,  реґіоналістики  й  низці  інших  прикладних  напрямків,  вивчення  історії  становлення 
геософічних ідей визнається нами вельми актуальним. 

Аналіз  попередніх  публікацій.  За  останні  двадцять  років,  ознаменованих  відновлен‐
ням  і систематичним проведенням досліджень у галузі геософії, варто відзначити моногра‐
фію  А.  Піскозуба,  значне  місце  в  якій  посів  огляд  геософічної  думки,  що  ґенерувалася  в 
усьому  світі  від  найдавніших  часів  [22].  Історичні  аспекти  формування  геософічних  ідей, 
зокрема на українських теренах, висвітлені у працях О. Шаблія [19, 20]. Питанням розвитку 
геософічних досліджень присвячені окремі наші попередні публікації [5, 7, 9, 11]. 

Метою статті є обґрунтування схеми періодизації розвитку геософічних ідей. 
На шляху досягнення мети ми ставили перед собою такі завдання: 

 визначити точку відліку історії геософії; 
 висвітлити зміст основних фаз розвитку геософічної думки; 
 згрупувати близькі за змістом і генетично споріднені фази розвитку геософії в етапи; 
 відзначити  внесок  найвидатніших  учених  у  розвиток  геософічних  ідей  на  кожному 

етапі. 
Оскільки  геософія  виникла  на  пограниччі  конкретної  науки  та  філософії,  її  історію 

доречно  вибудовувати  відповідно  до  фактичного  стану  геософічної  думки  за  тієї  чи  іншої 
доби.  Адже  елементи  геософії  наявні  вже  в  Геродота,  який,  об’єктивно  виділивши  з  натур‐
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філософії,  як  самостійну  науку,  історію,  робив  це  не  свідомо,  бо,  очевидно,  вбачав  у  своїх 
“Історіях у дев’яти книгах” монолітно поєднані відомості про народи й населені ними країни 
та час, у якому відбувалися описувані ним події. З позицій сьогодення, можна говорити про 
часопросторово‐людську  тотальність,  яка  й  свідчить  про  правдиву  геософічність  Геродо‐
тової  праці.  Отже,  є  всі  підстави  стверджувати  про  започаткування  геософічних  ідей  ще  у 
стародавні часи. Виходячи з цього, ми й напрацьовували схему згаданої вище періодизації. 

Як ми вже  зазначали  [14],  перший етап розвитку  геософії  охоплює часовий проміжок 
від  появи  найдавніших  цивілізацій  до  середини  ХVІІ  ст.  Усередині  цього  етапу  доречно 
виділити кілька фаз, у тому числі доантичну (ми її зіставляємо з добою “гідравлічних” [22] / 
давньоєгипетської,  месопотамської,  найдавніших  індійської  й  китайської  та  інших,  що 
формувалися на берегах великих рік / людських  спільнот,  які  вже певним чином осмислю‐
вали геопросторові явища / варто відзначити, зокрема, сприйняття тогочасними китайцями 
сторін горизонту); античну із властивими стародавнім грекам натурфілософськими уявлен‐
нями про Землю та Всесвіт, які вбачалися  їм широкопростірними, а земний суходіл розгля‐
дався як острів посеред  “річки‐Океану”;  середньовічну, яка, навпаки,  характеризується вузько‐
простірністю  землезнавчих  ідей,  і  в  якій  провідне  значення  у  світопізнанні  та  світосприй‐
нятті  одержали  сакральні  чинники, що  в  той  чи  інший  спосіб  впливають  на  перебіг  різно‐
манітних процесів на Землі як у природному, так і в людському (суспільному) аспекті. 

До  найвиразніших  представників  античної  фази  слід  віднести  згаданого  нами  вище 
Геродота,  Гіппарха,  який  у  межах  Ойкумени  виокремив  “сфрагіди”,  та  Клавдія  Птолемея  з 
його низкою геософічних за своєї суттю ідей, серед яких відзначимо “Terra australis incognita”. 
“Софійні” погляди зазначених учених‐мислителів зробили, на нашу думку, не менший внесок 
у  розвиток  географії  як  науки,  ніж  “логійні”  математико‐географічні  дослідження  Ерато‐
сфена  та  картографічні  твори  Помпонія Мели.  Геософічні  ідеї  античного  світу  заклали,  по 
суті, той фундамент географії, на якому формувалася будівля новоєвропейської географічної 
науки. 

Середньовічна  фаза  розвитку  геософії  пов’язана,  перш  за  все,  з  працями  арабських 
учених (таких, як ібн‐Хордадбех, ал‐Хварізмі, ал‐Масуді та ін.), особливістю яких було те, що 
ці  автори  намагалися  відобразити  (в  тому  числі  за  допомогою  карт)  переважно  космогра‐
фічні, а не власне географічні, явища [1]. Зі здобутків європейської середньовічної (доби Рене‐
сансу) геософічної думки відзначимо стилізовану картосхему Європи у вигляді “королеви, що 
високо тримає свій скіпетр” із книги С. Мюнцера “Загальна космографія” [20, с. 51]. Загалом 
же,  як  ми  відзначали  раніше,  геософічні  ідеї  того  часу  не  мали  системності  й  підпорядко‐
ваності чітко визначеній меті [14]. 

Зовсім  іншого  характеру  геософічна думка набула  з  початком Нового  часу,  ознамено‐
ваного виникненням класичної  географії Б. Вареніуса – О. фон Гумбольдта – К. Ріттера. Зо‐
крема,  у ХVІІІ  ст.  було вперше сформульовано концепцію географічного детермінізму, що у 
своєму  тодішньому варіанті  вказувала на пряму  залежність  способу життя, ментальності  й 
доль народів від кліматичних умов [16]. Зазначена ідея Ш.‐Л. Монтеск’є була невдовзі розви‐
нута  Й.‐Ґ.  Гердером,  який  ставив  питання  співвідношення  середовищного  й  генетичного 
чинників  у  формуванні  духу  народів  [2].  Виразний  геософічний  зміст  мають  і  висловлені      
Й.‐Ґ. Гердером ідеї материкової й океанічної півкуль, перша з яких (північна), на його думку, є 
власне домом людства (Ойкосом), а остання (відповідно – південна) слугує йому ніби госпо‐
дарським  подвір’ям.  Зауважимо,  що  ці  міркування,  актуальні  й  деякою  мірою  справедливі 
для ХVІІІ ст., абсолютно не відповідають сучасним геопросторовим реаліям і, отже, являють 
собою анахронізм. 

“Софійною” складовою наукової спадщини О. фон Гумбольдта, на нашу думку, є форму‐
лювання ним  ідеї  ландшафту як  “виду місцевості … організації мозаїки, що виявляється на 
поверхні … композиції, рисунку” [15]. Таке бачення ландшафту, що сто років тому було витіс‐
нене суто “логійною” концепцією акад. Л. Берґа, тепер повертається до активного наукового 
вжитку та знаходить своїх послідовників. 
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Геософічність  ідей К. Ріттера проявляється, перш за все, у  здійсненій ним спробі при‐
стосування до географії філософської системи Ґ. В. Ф. Геґеля. Саме його філософські погляди 
зумовили  такі  властиві  риси  ріттерівської  концепції  географії,  як  телеологізм  і  антропо‐
центризм. Останній,  у  свою чергу, дав початок цілому напрямкові в розвитку  географічних 
наук – антропогеографії. 

Розвиток  ідей  антропогеографічної  школи  є,  на  нашу  думку,  окремою  сторінкою  в 
історії всієї географії, яка започаткувала, зокрема, й новий етап у розвиткові геософії. Сфор‐
мувавшись іще за класичної доби формування географічної науки, антропогеографія увібрала 
в себе несуперечливі їй напрацювання некласики й увійшла в постнекласичну епоху, з дороб‐
ком якої (зокрема, ноосферним та екоеволюційним підходами) вона досить тісно споріднена. 
Геософічний характер має сама сутність антропогеографії з  її концепцією Землі як, перш за 
все, дому людства. Наукова діяльність представників зазначеної школи (особливо її німецької 
гілки  – Ф.  Ратцеля,  О. Пешеля  та  ін.)  засвідчує  недостатність  лише  раціонального  пізнання 
природи земної поверхні, з чого випливає необхідність її чуттєвого осягнення, що дає вихід 
на  проблему  духовності  геопростору.  Прикладом  некласичної  течії,  що мала  вплив  на  роз‐
виток  антропогеографії,  є  геософія  Е.  Банзе  [21]  філософсько‐мистецького  спрямування; 
постнекласичні  підходи,  що  знаходять  застосування  в  розвиткові  антропогеографічного 
напрямку,  представлені  концепціями  пасіонарності  Л. Ґумільова  та  екоеволюційності  [17, 
18], а також ученням про ноосферу П. Теяр де Шардена й акад. В. Вернадського. 

Елементи геософії ми вбачаємо  і  в хорологічній концепції  географії  І. Канта – А. Гетт‐
нера. Взаємне розташування об’єктів на земній поверхні може мати певні особливості, пов’я‐
зані з явищами аналогії, протилежності тощо. Прикладом може бути аналіз положення в гео‐
просторі Британських островів і Нової Зеландії та низки спільних рис між ними як у природ‐
ному,  так  і  в  антропічному  аспекті.  По‐перше,  обидві  групи  островів  приурочені  до  майже 
антиподіальних фрагментів земної поверхні  (хоча Нова Зеландія ближче до тропіків, це, на 
нашу  думку,  компенсується  холоднішим  кліматом  на  40–50‐х  паралелях  південної  широти 
порівняно з північною); по‐друге, обидва фрагменти геопростору складаються з двох вели‐
ких  островів  та  кільканадцяти  дрібних;  по‐третє,  є  чимало  спільного  у  природних  умовах 
обох острівних територій (переважно рельєфі, меншою мірою – кліматі); по‐четверте, наявні 
риси  подібності  історико‐етнічного  характеру  (сучасне  населення  Нової  Зеландії  –  англо‐
мовне;  в  минулому  предки  сьогоднішніх  англійців/новозеландців  оволоділи  островами 
шляхом жорстокого винищення корінного населення (зокрема, бриттів у Європі та маорійців 
у Новій Зеландії). 

Сучасний етап геософічних досліджень ми відраховуємо від початку 90‐х рр. ХХ ст., коли 
після зумовленої суб’єктивними чинниками півстолітньої перерви вони поновилися в Централь‐
ній Європі виходом монографії А. Піскозуба  [22]. Згодом з’явилися оглядові повідомлення з 
історії геософічних ідей проф. О. Шаблія [19; 20]. До кінця 90‐х рр. відноситься поява в Україні 
роботи В. Дергачова, що містить низку положень, задекларованих автором як геософічні [3]. 
Уже  на  початку  ХХІ  ст.  почали  виходити  праці,  присвячені  теоретичним  і  методологічним 
проблемам  геософії  [6,  14],  реґіонально‐геософічним  дослідженням  [4,  10,  12],  характери‐
стиці міждисциплінарних  зв’язків  геософії  [8],  деяким прикладним проблемам  геософічних 
студій,  зокрема  геософічній  диференціації  Ойкумени  [13]  тощо.  Різнобічність  напрямків, 
властива сьогодні геософічним дослідженням, вказує на широке коло проблем, що розв’язу‐
ються  сучасною  географією  завдяки  новому  витку  розвитку  її  “софійної”  гілки  та  форму‐
ванню наукових  атрибутів  геософії, що  дозволяє  їй  подолати  дотеперішню невизначеність 
статусу  й  посісти  належне  їй  місце  в  колі  дисциплін,  суміжних щодо  географії  та  філософ‐
ських наук. 

Висновки. Окреслені  знакові  події  в  історії  геософічних  ідей  дають  підстави для  вио‐
кремлення чотирьох основних етапів їхнього розвитку: 1) елементарного (докласичного), що 
охоплює  найдавнішу  (доантичну,  властиву  „гідравлічним”  суспільствам),  античну  (греко‐
римську) та  середньовічну  (на початку – переважно арабську,  згодом – європейську перед‐
ренесансну)  фази;  2)  початкового  (класичного),  який  був  ознаменований  формуванням 
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класичних географічних концепцій, що зберегли своє значення, в тому числі геософічне, до 
нашого  часу  (зокрема  геодетерміністичної,  хорологічної  й  ландшафтної)  та  поділяється  на 
ранньокласичну (від Б. Вареніуса до Й.‐Ґ. Гердера), власне класичну (пов’язану з ім’ям і діяль‐
ністю О. фон Гумбольдта) й пізньокласичну (ідентифіковану нами з ідеями К. Ріттера) фази; 
3)  філософсько‐мистецького  (некласичного;  з  огляду  на  паралельність  розвитку  кількох 
напрямків  ми  вважаємо  недоцільним  поділяти  цей  етап  на  фази),  під  час  якого  одержали 
подальший розвиток згадані вище напрямки географії, постала принципово нова ландшафто‐
знавча  концепція  та  вперше  оформилася  геософія  як  “єдина  філософія  земної  поверхні” 
(переклад – Ю. К.) [21, с. 36]; 4) науково‐філософського (постнекласичного; ми його також не 
поділяємо  на  фази  через  дотеперішню  короткочасність  його  тривання),  за  якого  набула 
сучасних рис об’єктно‐предметна сфера, зміст і концепція геософічних досліджень, виражені, 
зокрема, у вищезгаданих працях А. Піскозуба та наших попередніх роботах. 
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Завдання культурної  самоідентифікації України та  її  інтеграції у  світовий культурний 

простір  об’єктивно  зумовлюють  необхідність  наукового  осмислення  феномену  культурної 
спадщини країни та  її  ролі в  суспільному розвитку,  адже культурна  спадщина набуває зна‐
чення  нового  чинника  економічного  і  духовного  життя  багатьох  територій,  є  потужним 
ресурсом  збалансованого  розвитку  суспільства,  виконуючи  безліч  функцій,  зокрема:  полі‐
тичну, економічну, соціальну й духовну. 

За даними органів охорони культурної спадщини, у кожному регіоні України на держав‐
ному обліку перебувають тисячі пам’яток історії та культури, у тому числі міжнародного та 
національного значення, які можуть бути віднесені до історико‐культурних ресурсів та пев‐
ною мірою використані при наявності відповідних умов соціального, економічного, політич‐
ного, технічного, екологічного характеру. 

Відповідно  до  законодавства  Української  РСР  в  1990‐х  роках  на  державному  обліку 
перебувало понад 140 тис. пам’яток (143 424, враховуючи внутрішньо комплексні) [7]. З них, 
на середину 2000‐х років налічувалось 57 206 пам’яток археології (у тому числі 418 – націо‐
нального значення), 51 364 – пам’яток  історії  (у тому числі 142 – національного значення), 
5 926  –  пам’яток  монументального  мистецтва  (у  тому  числі  44  –  національного  значення), 
16 293 – пам’яток архітектури, містобудування, садово‐паркового мистецтва та ландшафтних 
(у тому числі 3 541 – національного значення) [8]. 

Крім того, в Україні функціонує 64 історико‐культурних (історико‐архітектурних,  істо‐
рико‐меморіальних,  історико‐археологічних  тощо)  заповідника.  До  складу  заповідників 
входять  комплекси  (ансамблі)  пам’яток,  що  мають  особливу  культурну  цінність,  21  запо‐
віднику надано статус національного. 
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Деякі з об’єктів культурної та природної спадщини України відзначені світовою спіль‐
нотою і включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – зокрема, Києво‐Печерська лавра, 
Софійський  собор  з  архітектурним  ансамблем,  історичний  центр  міста  Львова,  геодезичні 
пункти “Дуги Струве” (Баранівка, Катеринівка, Фельштин у Хмельницькій області, Стара Не‐
красівка  –  в  Одеській  області),  комплекс  резиденції  митрополитів  Буковини  і  Далмації, 
незаймані букові ліси Карпат. 

До  попереднього  Списку  всесвітньої  спадщини  (Tentative  List)  внесені  такі  українські 
об’єкти  культурної  спадщини:  ансамбль  історичного  центру  Чернігова  IX–XIII  ст.  (рік  вне‐
сення – 1989), Шевченківський національний заповідник “Тарасова гора” у Каневі Черкаської 
області (1989), стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора V ст. до н. е. – XIV ст. н. е. 
(м. Севастополь, Національний заповідник “Херсонес Таврійський” (1989), біосферний степо‐
вий  заповідник  “Асканія‐Нова”  (1989),  стара фортеця,  культурний ландшафт та  каньйон м. 
Кам’янець‐Подiльський  (1989),  дендрологічний  парк  “Софіївка”  (2000),  комплекс  споруд 
Ханського палацу у Бахчисараї та печерне місто Чуфут‐Кале (2003), комплекс археологічних 
пам’яток  “Кам’яна  Могила”  поблизу  смт.  Мирне  Запорізької  обл.  (2006),  комплекс  споруд 
Судацької фортеці VI–ХVI ст. (2007), Миколаївська астрономічна обсерваторія (2007), астро‐
номічні обсерваторії України  (2008),  історичний центр  і порт Одеси  (2009), Кирилівська та 
Андріївська  церкви  у  м.  Києві  (2009),  дерев’яні  храми  Карпат  (Західна  Україна,  Польща) 
(2010), торгові пости та фортифікаційні споруди на генуезьких шляхах від Середземномор’я 
до Чорного моря (2010). 

Ще понад 70 тис. Об’єктів культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття 
на облік, мають близько 9 400 населених пунктів України. До Списку  історичних населених 
місць України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. 
№ 878 включено 401 населений пункт. 

Культурна  спадщина  регіонів  України  настільки  своєрідна  та  різна,  що  не  підлягає 
ординарному  порівнянню,  і,  оскільки  її  слід  досліджувати  як  неповторне  явище  та  неоці‐
ненне надбання нашого народу, розвиток теоретичних, методологічних та методичних під‐
ходів до її вивчення має велике практичне значення. 

На думку деяких провідних російських географів (Ю. Л. Мазуров, О. О. Григор’єв, Т. І. Ге‐
расименко та ін.), уже можна говорити про розвиток та перші результати нового наукового 
напряму,  який  визначається  як  наука  про  спадщину  –  “географія  природної  та  культурної 
спадщини” [1], “географія культурної спадщини” (як складова частина культурної географії) 
[2], “спадщинознавство” [4] тощо. 

Фактом усвідомлення  актуальності  й  важливості  вивчення феномена  спадщини  стала 
поява  в  навчальних планах  університетів  Росії,  Білорусі  та  інших  країн  лекційних  курсів  із 
географії спадщини. 

Географія спадщини разом з такими культурно‐географічними дисциплінами, як етно‐
культурна географія, географія релігій, географія творчості, географія політичної культури, 
геотопоніміка тощо, є складовою географії культури. 

В  основу  сучасних наукових  концепцій  географії  спадщини покладено  такі  принципи, 
розроблені науковою школою Російського НДІ  культурної  та природної  спадщини  ім. Д. С. Ли‐
хачова (Інститут спадщини): 
 широке уявлення про спадщину, що включає не тільки нерухомі або рухомі пам’ятки 

історії,  культури  й  природи,  а  й живу  традиційну  культуру,  традиційні  культурні  цінності, 
ремесла  й  промисли,  історичні  технології,  традиційні  форми  природокористування,  етно‐
культурне середовище й природне оточення; 
 уявлення  про  спадщину  як  системне  утворення,  в  якому  окремі  об’єкти  не  можуть 

бути збережені поза зв’язком один з одним і поза навколишнім середовищем; 
 територіальний підхід  до  збереження  спадщини;  при цьому основним об’єктом охо‐

рони й використання стає територія з усім різноманіттям властивих їй елементів спадщини, 
збереженими формами  традиційної  культурної  й  господарської  діяльності,  історично  сформо‐
ваними системами розселення; 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 57 

 

 розгляд діяльності з охорони й використання спадщини як органічної частини комп‐
лексу сучасних соціокультурних, соціально‐економічних, політичних та екологічних процесів [3]. 

До  творчого  доробку  Інституту  спадщини  можна  також  віднести  загально  визнані 
теоретичні досягнення, у їх числі – методологію виявлення спадщини, концепцію унікальних 
територій, концепцію культурного ландшафту, методологію екологічного моніторингу куль‐
турної спадщини та деякі інші [4]. 

Фундаментом  географії  спадщини фахівці  Інституту  спадщини  вважають  географічну 
(просторову)  концепцію  спадщини,  основними  функціональними  поняттями  якої  виступа‐
ють  культурна  та  природна  спадщина,  функції  території,  географічне  різноманіття,  гео‐
каркас території, території (регіони) спадщини. Основна ідея цієї концепції може бути сформу‐
льована так: культурна та природна спадщина є необхідною передумовою стабільної дина‐
міки (збалансованого розвитку) геосистем будь‐яких територіальних рівнів. Найважливіший 
наслідок вище сформульованого висновку полягає в незамінності спадщини як фактору роз‐
витку [9]. 

Територіальна диференціація спадщини відбувається у просторі  і часі внаслідок таких 
основних чинників: 
 природні (природна унікальність, естетика ландшафту, еталонність природних компо‐

нентів і їхніх сполучень); 
 культурні (культурна унікальність, автентичність); 
 історичні і соціальні (історія освоєння території); 
 ментальні  (суб’єктивні  обставини  сприйняття  світу  природних  та  культурних  цінно‐

стей як спадщини). 
Оскільки  предметом  суспільної  географії  обґрунтовано  територіальну  організацію 

об’єкта [10], то відповідно предметом вивчення географії спадщини є територіальна органі‐
зація культурної та природної спадщини. 

Теорія  географії  спадщини  виконує  ряд  важливих  функцій,  які  є  напрямками  її  роз‐
витку. По‐перше, це пізнавальна функція. По‐друге, методологічна функція – розробка методів 
і засобів, наукового інструментарію, необхідних для дослідження. По‐третє, практична функ‐
ція  –  безпосереднє  наукове  забезпечення  державної  політики,  управління  охороною  та 
використанням культурної спадщини. 

У  світлі  вирішення  актуальних  проблем  управління  охороною  та  використання  спад‐
щини значення такої науки як “географія спадщини” зростає, оскільки багато із цих проблем 
мають виражене географічне забарвлення. 

Як на підтвердження цієї думки Ю. Л. Мазуровим викладено основні наукові і прикладні 
проблем спадщинознавства, які формують науковий каркас цього нового наукового напрямку: 
 наукові підходи й методичні прийоми виявлення об'єктів  і явищ спадщини, його роз‐

межування з поняттями середовище, ресурси, цінності тощо; 
 теорія й практика виявлення екологічних, соціальних та ін. функцій спадщини, розробка 

методики просторово‐функціонального аналізу; 
 прийоми ідентифікації цінності природної та/або культурної спадщини, оцінка й обчи‐

слення потенціалу природного та культурного різноманіття;  
 систематика  явищ  й  об'єктів  культурної  та  природної  спадщини,  а  також  територій 

спадщини; 
 мега‐концепція  каркаса  території  (природного,  екологічного,  природно‐екологічного, 

соціокультурного  і  т. п.), наукові підходи до формування систем територій спадщини, 
що охороняються, на основі оптимізації їх мереж; 

 виявлення  закономірностей  взаємодії  (взаємовпливу  й  взаємозалежності)  об’єктів  і 
явищ природної та культурної спадщини; 

 закономірності  просторово‐часової  динаміки  екологічної  й  соціальної  цінності  спад‐
щини. Принципові підходи до формування територій спадщини, що охороняються, для 
різних територіальних рівнів; 
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 наукові  основи  територіального  екологічного  проектування,  впровадження  охорони 
спадщини в регіональну й національну політику; 

 систематика факторів  ризику  природної  та  культурної  спадщини,  науково‐методичні 
прийоми визначення динаміки стану спадщини (прогнозування) під впливом факторів 
екологічного ризику; 

 ідентифікація стану природної та культурної спадщини як індикатора ступеня стабіль‐
ності розвитку регіонів [5]. 
Підтримуючи зазначені пропозиції Ю. Л. Мазурова та його колег з Інституту спадщини, 

вважаємо  за  доцільне  доповнити  їх  наступними  напрямами  актуальних  суспільно‐геогра‐
фічних досліджень сфери культурної спадщини: 
 оцінювання  історико‐культурного  потенціалу  для  різних  територіальних  одиниць  – 

розроблення відповідної методології та методики та їхнє практичне застосування; 
 дослідження характеру й оцінювання ступеня впливу культурної  спадщини на розви‐

ток  території  –  розроблення  відповідної  методології  та  методики  та  їхнє  практичне 
застосування; 

 розвиток стратегічного планування та програмно‐цільового підходу в сфері охорони та 
використання культурної спадщини. 
Таким  чином можна  констатувати  про  розвиток  нового  напрямку  в  науці  –  географії 

спадщини, об’єктом вивчення якої є культурна (із включенням нематеріальної) та природна 
спадщина.  Існування  та  розвиток  спадщини  в  часі  та  просторі  проявляє  її  як  географічне 
поняття. 
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Інформатизація  як  характерна  риса  постіндустріального  суспільства.  Сучасне 
постіндустріальне  суспільство  існує  у  формі  інформаційного  суспільства.  У  ньому  зміню‐
ються  географічні  уявлення  на  розміщення  економічних  та  інших  суспільних  явищ. Моди‐
фікується  роль  природно‐ресурсного  чинника.  Суттєвих  трансформацій  зазнає  роль  транс‐
портного чинника. Істотно зростає роль інформаційно‐ресурсного, інтелектуально‐ресурсного 
та інноваційно‐ресурсного чинника. Виникають і діють віртуальні чинники. Через розвиток 
засобів  комунікації  змінюється  метрика  і  топологія  географічного  простору  суспільства. 
Трансформується  поняття  державного  кордону,  особливо  в  інформаційній  сфері.  Головний 
акцент  розгляду  географії  переноситься  з  розміщення  виробничої  сфери  на  розміщення 
сфери послуг і, особливо, сфери виробництва інтелектуальних та інформаційних продуктів. 

Процеси  інформатизації  ведуть  до  кардинальних  змін  у  свідомості  людей,  їх  світо‐
сприйнятті, до глибоких змін у розумінні мети і сенсу людської життєдіяльності. Вони також 
ведуть до  величезних  змін  у  структурі  виробництва  та  споживання,  бо,  спочатку на перше 
місце  виходить  виробництво  та  споживання  послуг,  а  потім  серед  цих  послуг  чільне  місце 
займають інформаційні послуги та інтелектуальні товари. 

Виникають  нові  форми  освіти  такі,  як  дистанційна.  Різко  підвищується  доступність 
світових інформаційних ресурсів. Самі інститути інформаційного суспільства стають інстру‐
ментом глобального перерозподілу ідей та інформації. 

Сьогодні потрібно говорити про розвинуту інформаційну діяльність людства і в зв’язку 
з цим можна виділити певні рівні інформаційної діяльності. 

У першу чергу ми поділяємо інформаційну діяльність на три великих класи [1]: 
1. Діяльність,  пов’язана  з  інформаційними  ресурсами.  Вона  включає  по‐перше  пошук, 

добування  та  збирання  інформаційних  ресурсів,  по‐друге  їх  нагромадження,  зберігання  та 
впорядкування. 

2. Діяльність,  пов’язана  з перетворенням  інформаційних ресурсів  у продукти.  Інформа‐
ційні продукти створюють переважно у сферах науки та мистецтва. 

3. Діяльність,  пов’язана  з  інформаційними  продуктами.  Вона  включає  передавання, 
трансляцію, тиражування інформаційних продуктів, представлення, надання, інформаційних 
продуктів використання їх з метою навчання у сфері освіти. 

Названі  рівні  інформаційної  діяльності  певним  чином  пов’язані  з  ієрархічним місцем 
досліджуваного поселення у системі розселення. 

Якщо в контексті сучасності говорити конкретно про суспільну географію, то сьогодні 
ми приходимо до такої важливої категорії як  “суспільногеографічне пізнання світу”. Вона в 
свою  чергу  може  ділитися  на  дрібніші:  економіко‐географічне  пізнання  світу,  соціально‐
географічне пізнання світу, політико‐географічне пізнання світу та інші. Визначимо суспільно
географічне пізнання світу як категорію, що позначає діяльність, спрямовану на отримання, 
збереження та передачу суспільно‐географічних знань. 

Вплив інформатизації на суспільство та його геопросторову організацію. В інфор‐
маційному  суспільстві  зростають наукові  та  інформаційні  суспільні потреби  і це по‐новому 
ставить  проблему  взаємодії  людини  з  природними  ресурсами.  Суспільство  переходить  від 
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переважаючого видобутку природних ресурсів до переважаючого видобутку інформаційних 
ресурсів, у тому числі і з природного середовища. 

Під  впливом  інформатизації  змінюються  територіальні  властивості,  відношення  та 
процеси [6]. До сфери суспільних територіальних властивостей підключаються описані нижче 
аспекти пов’язані з виробництвом інтелектуальних чи інформаційних продуктів. Серед про‐
сторових  відношень  зростає  роль  тих,  які  пов’язані  з  територіальним  і  функціональним 
розширенням сфери електронних мережевих комунікацій людини. Змінюються пріоритети у 
відношеннях  положення,  зростає  значення  географічного  положення  відносно  інформацій‐
них  ресурсів  та  джерел  інформації.  Отже,  нового  бачення  набуває  географічний  потенціал 
території. 

Виникають нові процеси. Спостерігається інформаційно‐функціональна диференціація 
території на основі інформаційних мереж відбувається інформаційна інтеграція суспільства. 
З’являються елементи електронного урядування. 

Продуктивна  діяльність  людини  в  постіндустріальному  суспільстві. Поняття  пост‐
індустріального  суспільства виникло в результаті  усвідомлення переважання сфери послуг 
над сферою виробництва матеріальних товарів. 

Однак,  постіндустріальне  суспільство  набирає  форми  інформаційного  суспільства  і 
з’явилася  нова  сфера  продуктивної  діяльності  людини  –  виробництво  інтелектуальних  чи 
інформаційних продуктів. У зародковій формі ця сфера  існувала  і раніше, однак саме тепер 
вона стає істотною складовою продуктивної діяльності. Сферу виробництва інтелектуальних 
продуктів доводиться виділяти окремо, у зв’язку із значною специфікою інтелектуальних та 
інформаційних  продуктів,  які  за  своїми  властивостями  та  способом  виробництва  суттєво 
відрізняються від матеріальних товарів. Деякий час виробництво інтелектуальних продуктів 
намагалися розглядати в рамках сфери послуг, однак такий підхід також не витримує кри‐
тики.  Саме  тому,  в  складі  продуктивної  діяльності  людини  в  постіндустріальному  суспіль‐
стві, виділяємо три сфери (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Сукупність продуктивних сфер постіндустріального суспільства [5] 

 
В  інформаційному  суспільстві,  за  рахунок  розвинутих  комунікацій,  людина  перетво‐

рюється  з  точково‐локалізованого  об’єкта  в  геопросторово‐поширений  об’єкт,  який не має 
чіткої  просторової  локалізації.  У  минулі  часи  діяльність  майже  кожної  людини  на  протязі 
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тривалого  часу  локалізувалась  у  дуже  обмеженому  просторовому  ареалі,  який  з  позицій 
географії  можна  було  розглядати  як  точку.  У  нових  умовах  активність  людини  на  протязі 
певного проміжку часу означає, що вона просторово “розпливається”, бо людина на протязі 
року  особисто  буває  в  десятках  міст,  здійснює  особистий  інформаційний  телефонний  кон‐
такт ще з десятками інших поселень, а через мережу Інтернет особисто взаємодіє з сотнями 
інших населених місць. 

У зв’язку з цим була запропонована низка понять [3], які є головними для характери‐
стики  людини  в  інформаційному  суспільстві,  а  саме:  людино‐доба,  людино‐рік  і  людино‐
життя. 

Людинодоба – це сукупність усіх геомісць та суспільно‐географічних об’єктів, з якими 
людина мала  безпосередню  справу  на  протязі  доби шляхом  усіх  видів  комунікацій  (транс‐
портних та інформаційних). 

Людинорік  –  це  сукупність  усіх  геомісць  та  суспільно‐географічних  об'єктів,  з  якими 
людина  мала  безпосередню  справу  на  протязі  року шляхом  усіх  видів  комунікацій  (транс‐
портних та інформаційних). 

Людиножиття – це сукупність усіх геомісць та суспільно‐географічних об’єктів, з яки‐
ми людина мала безпосередню справу на протязі життя шляхом усіх видів комунікацій (транс‐
портних та інформаційних). 

Крім  названих  головних  понять  можна  розглядати  додаткові  та  проміжні  поняття, 
наприклад: людино‐тиждень, людино‐місяць, людино‐дитинство, людино‐студентство, людино‐
старість та інші. Кожне з них описує суспільно‐географічний об’єкт, який можна вивчати та 
картографувати  усіма  відомими  засобами  суспільної  географії.  Названі  поняття  змістовно 
корелюють з концепцією наногеографії. Об’єктом  її  вивчення є фізичні особи та малі  соціа‐
льні групи. Предметом вивчення наногеографії є геопросторова організація життєдіяльності 
людини, або малих соціальних груп [2]. 

Стосовно  людини  в  інформаційному  суспільстві,  має  місце  принцип  співвідношення 
невизначеностей,  який  формулюється  так:  “Чим  меншу  часову  одиницю  ми  беремо  для 
дослідження людини, тим точніше можна просторово локалізувати людину, але тим менше 
будемо  знати  про  її  діяльність.  І  навпаки,  чим  більшу  часову  одиницю  ми  візьмемо,  тим 
більше  знатимемо  про  діяльність  людини,  однак  при  цьому  її  просторова  локалізація  стає 
менш визначеною”. 

Окремо слід сказати про кількісні методи вивчення [4]. Нехай досліджувана територія 
складається з m  територіальних елементів, на яких людина може займатися одним з n  видів 
діяльності. Ця ситуація характеризується такими показниками: 

ij ‐ імовірність того, що людина на протязі досліджуваного періоду мала безпосередню 

справу з  i ‐м територіальним елементом і при цьому займалася  j ‐м видом діяльності; 
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1
* –  імовірність  того,  що  людина  на  протязі  досліджуваного  періоду  мала 

безпосередню справу з  i ‐м територіальним елементом; 
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1
* –  імовірність  того,  що  людина  на  протязі  досліджуваного  періоду 

займалася  j ‐м видом діяльності; 

ji\ ‐  імовірність  того,  що  людина  займалася  j ‐м  видом  діяльності,  при  умові 

безпосередніх стосунків з  i ‐м територіальним елементом. 
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Постановка  проблеми.  Наукометрією  називають  кількісні  методи  вивчення  історії 

розвитку науки як  інформаційного процесу  [1]. Основним носієм  інформації вважають нау‐
кові публікації. Показники їх кількості і динаміки зростання дають змогу вивчати результати 
як науки в цілому, так і окремих дослідників, і навіть виконувати формальний статистичний 
аналіз змісту публікацій. Іншим важливим показником інформаційних потоків науки є кіль‐
кість  бібліографічних  посилань,  яка  дозволяє  оцінювати  ефективність  праці  учених  та  їх 
вплив на розвиток окремих наукових напрямів.  Використання наукометричних показників 
для дослідження  історії розвитку ландшафтознавства надасть можливість зробити цей процес 
максимально об’єктивним та ефективним, оскільки застосування кількісної мірі в аналізі істо‐
ричних  подій  слугує  запобіжником  від  суб’єктивності  умовиводів  і  забезпечує  безсторон‐
ність в оцінці отриманих результатів. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Наукометричні  показники  як  показники 
ролі  наукових  колективів  та  окремих  вчених  у  розвитку  ландшафтознавства  аналізували 
російські  вчені  І. М.  Забєлін  і М.  В.  Яковер  (1949),  Н.  В. Фадеєва  (1967),  Т.  Д.  Александрова 
(1975), В. З. Макаров (1977, 1981, 1985), В. З. Макаров і Л. І. Шварцбург (1981), В. Н. Солнцев 
(1981). В. С. Преображенський використав показник кількості наукових публікацій для ана‐
лізу  співвідношення  основних  напрямів  ландшафтознавчих  досліджень,  уваги  до  окремих 
властивостей ландшафтів і методів їх досліджень, ролі окремих напрямів прикладних дослід‐
жень [2]. В. З. Макаров за допомогою наукометричних показників досліджував розподіл ланд‐
шафтознавчих публікацій за науковими напрямами, структурними підрозділами і науковими 
школами, динаміку їх виходу у світ за триріччями, тематику дисертаційних досліджень та їх 
розподіл  у  часі  та  ін.  [2].  В  українському ландшафтознавстві  такі  дослідження не проводи‐
лись. 
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Формулювання  цілей  статті. Метою  даного  повідомлення  є  висвітлення  основних 
результатів  застосування  наукометричних  методів  для  аналізу  історії  становлення  і  роз‐
витку ландшафтознавства в Україні за період 1805–2010 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У якості основних наукометричних показ‐
ників були обрані кількість публікацій українських авторів і кількість бібліографічних поси‐
лань на них. Річна кількість ландшафтознавчих публікацій була обрана мірою, або кількісним 
критерієм  поділу  післявоєнної  історії  розвитку  українського  ландшафтознавства.  Дослід‐
ницька гіпотеза полягала у припущенні, що річна кількість публікацій є об’єктивним показ‐
ником інтенсивності процесу розвитку, що буде змінюватись по мірі підйому чи спаду науко‐
вої активності. Підйом наукової активності буде спостерігатись по мірі наближення до роз‐
в’язання  певної  наукової  задачі  або  проблеми,  спад  –  після  досягнення  поставленої  мети  і 
формулювання нового завдання. Якщо слідувати цій гіпотезі, річна кількість публікацій має 
збільшуватись  з  кожним наступним роком по мірі  підйому наукової  активності,  досягаючи 
певного максимального значення при розв’язанні наукової задачі, тобто наприкінці кожного 
етапу. Після цього має  спостерігатись короткочасне  зменшення кількості публікацій як на‐
слідок спаду наукової активності після досягнення поставленої мети. 

Результати  підрахунку  річної  кількості  ландшафтознавчих  публікацій  українських 
авторів за період з 1951 по 2010 рр. показали, що піки публікаційної активності приходяться 
на 1955,  1961,  1966,  1970,  1975,  1980,  1985,  1990,  1995,  2000,  2004  і  2008 рр. У наступні  за 
ними роки в усіх випадках спостерігається зниження показника кількості публікацій, тобто 
спад активності. Якщо слідувати висунутій гіпотезі, роки найбільшої кількості публікацій є 
рубіжними  між  окремими  етапами  післявоєнного  розвитку  українського  ландшафтознав‐
ства.  Отже,  в  історичному  процесі  розвитку  українського  ландшафтознавства  можна  виді‐
лити  18  етапів:  1)  1805–1884  рр.  –  0  публікацій;  2)  1885–1909  рр.  –  5  публікацій;  3)  1910– 
1931  рр.  –  12  публікацій;  4)  1932–1944  рр.  –  4  публікації;  5)  1945–1950  рр.  –  1  публікація; 
6) 1951–1955 рр. – 32 публікації; 7) 1956–1961 рр. – 125 публікацій; 8) 1962–1966 рр. – 118 пу‐
блікацій;  9) 1967–1970 рр.  –  119 публікацій;  10) 1971–1975 рр.  –  186 публікацій;  11)  1976–
1980 рр. – 211 публікацій; 12) 1981–1985 рр. – 256 публікацій; 13) 1986–1990 рр. – 347 публі‐
кацій;  14)  1991–1995  рр.  –  291  публікація;  15)  1996–2000  рр.  –  586  публікацій;  16)  2001–
2004 рр. – 538 публікацій; 17) 2005–2008 рр. – 607 публікацій; 18) після 2008 р. 

За теоретичними уявленнями про періодизацію історії розвитку науки історичні етапи 
мають якісно відрізнятися один від одного. Для виявлення якісних відмінностей був вико‐
ристаний  показник  річної  кількості  публікацій  певного  напряму  досліджень.  Дослідницька 
гіпотеза  полягала  у  припущенні,  що  така  кількість  публікацій  є  об’єктивним  показником 
відмінностей у розвитку окремих наукових напрямів у часі.  

У ландшафтознавчій літературі зустрічаються різні уявлення про перелік ландшафто‐
знавчих  напрямів  досліджень,  що  досі  не  унормовані  і  мають  відмінні  формулювання  у 
різних авторів. Тому нами була розроблена концепція про поділ усіх напрямів досліджень в 
ландшафтознавстві  за  ознаками  приналежності  до  одного  з  п’яти  можливих  полів  його 
сутнісного прояву: 1) об’єктно‐предметного; 2) концептуального; 3)  інструментально‐мето‐
дичного; 4) прикладного; 5) комунікаційного. 

Оскільки  кількість  публікацій  під  час  1–5  етапів  була  незначною,  підрахунок  річної 
кількості  публікацій  за  різними  напрямами  досліджень  велись  починаючи  з  6‐го  етапу. 
Результати  підрахунку  показали,  що  дослідження  під  час  1951–1955  рр.  проводились  за 
трьома напрямами: 1) фізико‐географічне районування; 2) територіальна організація ланд‐
шафтів; 3) історія розвитку ландшафтів. При цьому левова частка публікацій (74 %) приходилась 
на публікації  із фізико‐географічного районування. На наступних етапах кількість напрямів 
досліджень  постійно  збільшувалась  (12  –  на  7‐му  етапі,  16  –  на  8‐му  етапі  і  т.  д.),  проте 
домінування фізико‐географічного  районування  зберігалось.  На  7‐му  етапі  (1956–1961  рр.) 
доля таких публікацій зменшилась до 47 %, на 8‐му етапі (1962–1966 рр.) – до 26 %, проте їх 
кількість перевищувала кількість публікацій з будь‐якого іншого напряму. 
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На 9‐му етапі (1967–1970 рр.) у лідери вийшли дослідження територіальної організації 
ландшафтів – 29 %, а частка публікацій із фізико‐географічного районування зменшилась до 
8 %. Це  стало підставою для об’єднання 6‐го,  7‐го  і  8‐го  етапів в  один  історичний період – 
період розвитку фізико‐географічного районування України. Такий підхід дав змогу виділити у 
післявоєнній  історії  українського  ландшафтознавства ще  три періоди:  IV  (1967–1985 рр.)  – 
період розвитку ландшафтного картографування України; V (1986–2004 рр.) – період еколо‐
гізації  ландшафтознавчих  досліджень  України;  VI  (після  2004  р.)  –  період  антропогенізації 
ландшафтознавчих досліджень України. 

Для виявлення ролі окремих вчених у розвитку українського ландшафтознавства був 
використаний  показник  бібліографічних  посилань  українських  і  зарубіжних  авторів  на 
ландшафтознавчі  праці  українських  науковців.  При  обрахуванні  кількості  посилань  не 
враховувались  ти  із  них,  що  були  зроблені  на  власні  праці.  У  випадку  наявності  кількох 
авторів у однієї публікації посилання зараховувалось першому із них. 

Найбільш цитованою працею, що вийшла друком в 1951–1955 рр., стала стаття К. І. Ге‐
ренчука і П. А. Кучинського “Природний ландшафт Прикарпаття і шляхи його перетворення” 
(1953) – 9 посилань. У період 1956–1961 рр. частіше за інших посилались на статтю К. І. Ге‐
ренчука “Про морфологічну структуру географічного ландшафту” (1956) – 17 посилань, і 6 із 
них належали російським авторам  (С. П. Альтер, В.  С. Жекулін, О. М. Казакова,  А. М. Канон‐
ніков, Ф. М. Мільков, Н. Г. Сухова). Лідирування публікацій К. І. Геренчука за кількістю бібліо‐
графічних посилань тривало до 11‐го етапу включно, і лише та етапі 1981–1985 рр. перейшло 
до П. Г. Шищенка, який за кількістю посилань на його праці (142) вперше захопив лідерство 
серед українських ландшафтознавців (О. М. Маринич – 134 посилання, В. М. Пащенко – 78 по‐
силань). 

Аналіз кількості посилань на праці українських ландшафтознавців за весь період дослід‐
жень (1805–2010 рр.) показав, що найбільшу кількість посилань отримав навчальний посіб‐
ник “Основи ландшафтної екології” (1993) за авторством М. Д. Гродзинського – 140 посилань. 
Наступними  за  кількістю  посилань  стали  монографія  Г.  І.  Денисика  “Антропогенні  ланд‐
шафти Правобережної України” (1998) – 115 посилань, навчальний посібник П. Г. Шищенка 
“Прикладна фізична географія” (1988) – 108 посилань, монографія В. М. Пащенка “Теоретичні 
проблеми ландшафтознавства” (1993) – 97 посилань, монографія Г. П. Міллера “Ландшафтні 
дослідження гірських і передгірних територій” (1974) – 91 посилання. 

Роль  наукових  колективів  виявлялась  шляхом  підрахунку  кількості  публікацій,  що 
належали науковцям одного  ландшафтознавчого  центру  (табл.  1).  Цей показник дав  змогу 
з’ясувати, що  під  час  6‐го  етапу  розвитку  (1951–1955  рр.)  ландшафтознавчі  праці  публіку‐
вали лише три ландшафтознавчі центри і найбільшу кількість публікацій (18) мали науковці 
Львівського університету. Під час наступного етапу (1956–1961 рр.) таких центрів було вже 
сім, а найбільшу кількість праць (58) знову опублікували науковці Львівського університету. 
Львівські ландшафтознавці лідирували за кількістю публікацій до одинадцятого етапу включ‐
но, і лише під час 12‐го етапу (1981–1985 рр.) їх обійшли за цим показником (65 публікацій) 
науковці Відділення географії  ІГФ АН УРСР (зараз Інститут географії НАН України). Останні 
лідирували  і  протягом  наступного  етапу  (104  публікації),  після  чого  лідерство  перехопили 
науковці Київського університету (65 публікацій). Проте вже наступного 15‐го етапу (1996–
2000 рр.) показник кількості опублікованих праць (107) знову був більшим у науковців Львів‐
ського університету. З наведеної таблиці також видно, що постійно нарощували свій потен‐
ціал колективи Чернівецького  і Сімферопольського (зараз Таврійський) університетів, а також 
Вінницького педагогічного інституту. 

Аналіз ролі наукових колективів й окремих вчених у розвитку українського ландшафто‐
знавства був би неповним без аналізу загальної кількості посилань на всі публікації науков‐
ців. За нашими підрахунками, найбільшу кількість посилань зібрали публікації П. Г. Шищенка – 
408 (табл. 2). Посилання на його праці домінували на 13 (1986–1990 рр.) і 14 (1991–1995 рр.) 
етапах розвитку українського ландшафтознавства, а на 15 і 16 етапах були другими за кіль‐
кістю. Другим із найбільш затребуваних авторів залишається К. І. Геренчук – 384 посилання. 
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Посилання на його публікації домінували протягом 6‐ті етапів із 1956 по 1985 рр. і лише на 
13‐му та наступних етапах уступили публікаціям П. Г. Шищенко та  інших авторів. Третім  із 
найбільш цитованих авторів є М. Д. Гродзинський, публікації якого міцно захопили лідируючі 
позиції на трьох останніх етапах розвитку українського ландшафтознавства. 

Таблиця 1 
Розподіл річної кількості публікацій за ландшафтознавчими 

центрами в 1951–2000 рр. 

№ 
з/п 

Ландшафтознавчі центри 
Етапи розвитку 

6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1  Львівський університет  18  58  55  41  56  49  31  60  53  107 

2  Київський університет  13  24  18  25  36  30  36  48  65  97 

3  Одеський університет  1  16  1  4  5  22  19  27  14  18 

4  Харківський університет  –  9  13  12  17  4  8  8  5  12 

5  Чернівецький університет  –  9  15  16  19  37  32  28  28  54 

6  Таврійський університет  –  6  12  8  24  31  31  31  18  63 

7  Дніпропетровський ун‐тет  –  3  2  3  1  –  –  –  2  4 

8  Інститут географії НАНУ  –  –  –  9  14  29  65  104  59  71 

9  Мелітопольський педун‐тет  –  –  –  –  1  –  5  2  1  4 

10  Луганський педуніверситет  –  –  –  –  –  1  6  7  2  2 

11  Вінницький педуніверситет  –  –  –  –  –  4  12  8  20  40 

12  Київський педуніверситет  –  –  –  –  –  2  3  14  –  – 

13  Сумський педуніверситет   –  –  –  –  –  –  1  2  2  10 

14  Тернопільський педун‐тет  –  –  –  –  –  –  1  1  1  9 

15  Ніжинський університет  –  –  –  –  –  –  –  –  10  8 
 

Таблиця 2 
Загальна кількість бібліографічних посилань на ландшафтознавчі 

публікації українських авторів в 1951–2011 рр. 

№ 
з/п  Автори 

Розподіл кількості посилань за історичними етапами 

6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17‐18 ∑ 

1  Шищенко П. Г.  –  –  –  –  2  3  5  36  55  75  104  128 408 

2  Геренчук К. І.  3  16  8  7  14  35  32  31  39  65  67  70  384 

3  Гродзинський М. Д.  –  –  –  –  –  –  3  7  9  93  82  174 368 

4  Маринич О. М.  –  –  2  1  3  4  14  36  42  55  63  133 353 

5  Пащенко В. М.  –  –  –  –  –  –  –  10  7  74  106  134 331 

6  Міллер Г. П.  1  –  3  2  5  5  18  17  31  58  50  51  240 

7  Швебс Г. І.  –  –  –  –  –  –  6  19  42  74  42  49  232 

8  Денисик Г. І.  –  –  –  –  –  –  2  3  1  24  35  145 210 

9  Воропай Л. І.  –  –  1  3  1  1  5  3  7  22  25  50  118 

10  Топчієв О. Г.  –  –  –  –  4  12  14  11  11  17  20  28  117 

11  Боков В. О.  –  –  –  –  –  –  –  5  18  22  24  30  99 

12  Мельник А. В.  –  –  –  –  –  –  –  –  –  6  37  51  94 

13  Гриневецький В. Т.  –  –  –  –  –  –  2  5  7  20  16  40  90 

14  Петлін В. М.  –  –  –  –  –  –  –  2  5  16  14  52  89 

15  Ланько А. І.  2  1  8  1  3  1  11  18  14  10  5  12  84 
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Аналіз  таблиці  показує,  що  у  списку  15‐ті  найбільш  цитованих  авторів  вітчизняного 
ландшафтознавства  присутні  представники  всіх  українських  ландшафтознавчих  шкіл:  він‐
ницької (Г. І. Денисик), київської (О. М. Маринич, П. Г. Шищенко, В. Т. Гриневецький, М. Д. Гро‐
дзинський, А. І. Ланько, В. М. Пащенко), львівської (К. І. Геренчук, Г. П. Міллер, А. В. Мельник, 
В. М. Петлін), одеської (О. Г. Топчієв, Г. І. Швебс), сімферопольської (В. О. Боков), чернівецької 
(Л. І. Воропай). 

Цікавим  для  аналізу  аспектом  значення  ландшафтознавчих  публікацій  українських 
авторів є показник кількості посилань на них зарубіжних, насамперед російських науковців. 
Результати такого аналізу показали, що найбільша кількість таких посилань (30) була зроб‐
лена  на  праці  К.  І.  Геренчука.  Особливу  затребуваність  вони мали  у  1970–1980‐х  рр.  Потім 
інтерес до них згас, оскільки з’явились праці  інших українських авторів, які  і перебрали на 
себе увагу зарубіжних вчених: П. Г. Шищенко – 20 посилань; Г. І. Швебс – 16 посилань, О. М. Ма‐
ринич – 14 посилань, Г. П. Міллер – 13 посилань. 

Висновки.  Використання  наукометричних  методів  дає  змогу  зробити  аналіз  історії 
розвитку  ландшафтознавства  більш  об’єктивним,  оскільки  дозволяє  оперувати  не  тільки 
якісними  критеріями,  але  і  кількісними  показниками  історичних  подій  і  процесів,  які  не 
залишають  можливостей  для  суб’єктивних  чи  упереджених  міркувань  і  суджень.  Кількісні 
показники дають змогу виявити тонкощі і нюанси, які важко помітити, не оперуючи цифра‐
ми. 
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Дослідження понять сфери послуг в “Енциклопедії українознавства” пов’язане з іменем 

В.  Кубійовича  та  його  однодумців.  У  словникових  статтях,  присвячених  цій  галузі  еконо‐
мічної географії, знаходимо вичерпну і достовірну інформацію про рівень та специфіку сфери 
послуг в Україні до 80‐х років ХХ ст. 

Хоча В. Кубійович та його сподвижники не вживали термін “сфера послуг”, проте прав‐
диво і професійно висвітлювали стан матеріального і духовного життя людей в Україні. 

Опираючись на репринтне перевидання “Енциклопедії  українознавства”  (Львів, 1993–
2003), проаналізуємо словникові статті, які безпосередньо стосуються сфери послуг. Це дасть 
можливість  висвітлити  стан  соціально‐економічних процесів  в Україні  до 80‐х  років ХХ  ст., 
простежити їх особливості. Розуміємо, що сучасна сфера послуг у нашій країні сьогодні та в ті 
часи характеризується  суттєвими відмінностями, що зумовлені різними чинниками:  еконо‐
мічними, соціальними, екологічними та ін., проте аналіз понять сфери послуг, висвітлених у 
зазначеній енциклопедії, допоможе зазирнути в минуле нашого народу, в його повсякденне 
життя. Крім того, ретроспективне дослідження певних наукових понять, і зокрема сфери по‐
слуг, – це окрема сторінка в історії української економічної географії, яку творили талановиті 
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люди  –  професіонали  своєї  справи. Ф.  Вольтер  писав:  “Словник  –  це  всесвіт  в  алфавітному 
порядку”.  Проф.  В.  Кубійович  та  його  учні  залишили  нам  у  спадок  цей  всесвіт,  коштовний 
скарб.  Їх  справді  можна  назвати  титанами  праці,  бо щоб  укладати  словники,  тим  більше  – 
енциклопедії,  треба  володіти  не  тільки  глибокими  знаннями,  а  й  такими  рисами,  як  скур‐
пульозність і величезна терпеливість. 

Авторами статей, що стосуються сфери послуг були В. Кубійович, Б.Кравців, В. Маркусь, 
І.  Коропецький,  Е. Жарський, В.  Старков,  І.  Бакало, А. Білинський, Б.  Гошовський, Є.  Гловін‐
ський, М. Лебідь, П. Поліщук, В. Голубничий, М. Юркевич та ін. Чимало редакційних матеріалів 
правив головний редактор В. Кубійович. 

Багато гасел енциклопедії присвячено окремим темам, що тепер ми відносимо до сфери 
послуг. До неї належать заклади, установи, підприємства, що виконують специфічні суспільні 
функції, безпосередньо спрямовані на задоволення матеріальних і духовних потреб населення. 

Проаналізувати зміст цих статей можна по‐різному: за алфавітним чи тематичним прин‐
ципами.  Незважаючи  на  те,  що  досі  немає  єдиної  загальноприйнятої  класифікації  сфери 
послуг,  будемо  дотримуватися  функціонального  групування  (призначення)  галузей  (видів 
діяльності), які задовольняють потреби населення у певному виді послуг. 

До  послуг,  які  формують  галузі  соціальнопобутового  (матеріальнопобутового)  при
значення належать: житлово‐комунальні, побутові, торгівлі і ресторанного господарства. 

Так, стаття “Житлова проблема” безпосередньо стосується сфери послуг. Її автор В. Го‐
лубничий досить детально розкрив обсяг цього поняття, виділив причини, що породжували 
виникнення житлової проблеми. За його спостереженнями, “темпи росту житлового фонду у 
довоєнний час (1926–1939 рр.) відставали від темпів росту населення міст та промислового 
виробництва. Війна призвела до величезної руйнації українських міст. Довоєнний житловий 
фонд був відновлений тільки в кінці 1951 р., а далі – поволі зростав” [3, с. 681–683]. 

Іншим  важливим  гаслом,  що  стосується  сфери  послуг,  є  “Водопостачання”.  Її  автори 
В. Кубійович  і  М.  Лебідь  розкривають  зміст  цього  поняття,  аналізують  появу  водогонів  (їх 
географію на території України), розширення їх мережі [8, с. 299–300]. Проблеми, на які звер‐
тали увагу укладачі статті, залишаються актуальними і в ХХІ ст., адже суттєвого поліпшення 
потребує  обладнання  житлового  фонду  водопроводом,  каналізацією,  гарячим  водопоста‐
чанням, ваннами (душовими), газом (це побутові вигоди) та благоустрій населених пунктів. 

Однією  з  найважливіших  галузей  господарства,  сфери  послуг  є торгівля.  Укладачем 
статті  “Торгівля  УССР”  є  І.  Коропецький.  Після  визначення  поняття  “торгівля”,  а  також  її 
поділу  на  зовнішню  і  внутрішню,  автор  звертає  увагу  на  особливості  цієї  галузі  в  СССР. 
І. Коропецький  приходить  до  висновку,  що  “оптова  торгівля  в  економічній  політиці  СССР 
була призначена для того, щоб насамперед забезпечити важливі галузі оборонної та важкої 
промисловості і в останню чергу населення” [7, с. 3240–3242]. 

В  “Енциклопедії  українознавства”  знаходимо  статтю  “Побутове  обслуговування  насе
лення”,  у  якій  окреслено  це  поняття,  коротко  наведено  його  функції.  У  ті  часи,  на  думку 
дослідника,  найпоширенішими  були  підприємства  з  ремонту  та  пошиття  одягу,  взуття, 
ремонту побутових машин і перукарні [13, с. 3242]. 

До соціальнодуховних (соціальнокультурних) послуг відносимо освіту, науку, культуру, 
мистецтво  тощо.  Їх  діяльність  спрямована  на  забезпечення  інтелектуального,  духовного, 
розумового розвитку особистості. В “Енциклопедії українознавства” наведено низку статей, 
що  стосуються  освіти,  зокрема  “Дошкільне  виховання”,  “Середнє  шкільництво”,  “Гімназії”, 
“Торговельна освіта”, “Технічна освіта”, “Музична освіта”. 

Так, гасло “Дошкільне виховання”, авторами якого були М. Пастернакова, Л. Петрушев‐
ська, М. Юркевич, цікаве для дослідників  з різних  галузей. У ньому, крім визначення цього 
поняття,  подано достовірну  інформацію про появу перших дитячих  садків  (Полтава,  1839), 
специфіку дошкільної освіти в Радянському Союзі, яка кардинально відрізнялася від західної, 
позаяк “була розрахована на виховання дітей в дусі вірності партії” [12, с. 586–588]. 

У  редакційній  статті  “Середнє  шкільництво”,  крім  чіткого  окреслення  цього  поняття, 
знаходимо відомості про зміни, які мали місце в цій царині за радянської влади. Так, “у 1932 р. 
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створено основний тип повної загальноосвітньої середньої школи – десятирічну школу, а у 
1958 семирічну школу замінили восьмирічною. З 1956 р. організовано школи‐інтернати, а у 
1958  р.  замість  десятирічної  школи  створено  одинадцятирічну  школу  з  виробничим  нав‐
чанням” [15, с. 2761–2762]. 

Гасло “Гімназії” досить велике за обсягом. Його автор В. Поліщук чітко описує їх виник‐
нення та поширення, наводить  історичні факти, які мали суттєвий вплив на стан та рівень 
гімназійної освіти на теренах українських земель, які входили до різних держав [14, с. 382]. 

Ряд  статей присвячено  середній  спеціальній освіті,  середнім  спеціальним школам, які 
готували фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народного господарства. 

Торговельну  освіту  репрезентує  однойменна  стаття,  авторами  якої  були  В.Чобіток, 
В. Шеховцов.  Вони  подали  історію  виникнення  цієї  галузі.  Так,  із  гасла  довідуємось,  що  „в 
Одесі було засновано перше комерційне училище, яких 1914 р. було в Україні понад 60” [17, 
с. 196–198]. Автори навели інформацію про перші комерційні та кооперативні інститути, що 
діяли на базі, комерційних курсів (Київ, Харків, Одеса). 

Гасло  “Технічна  освіта”,  як  і  попереднє,  теж  висвітлює  історію  її  становлення,  а  вона 
має  150‐річну  традицію  та  тісно  пов’язана  з  найстарішими  високими  технічними  навчаль‐
ними  закладами:  Університетом  Львівська  політехніка  (1844),  Харківським  політехнічним 
інститутом (1885), Київським політехнічним інститутом (1898), Дніпропетровським гірничим 
інститутом (1899) та металургійною академією (1899) [16, с. 196–198]. 

Словникова стаття “Місто” опосередковано пов’язана зі сферою послуг. Авторами цього 
гасла були В. Голубничий, Б. Кравців, В. Кубійович, О. Оглоблин. Вони подали загальну харак‐
теристику  міст:  з’ясували  їх  положення,  розміщення,  час  заснування,  історичний  розвиток 
(етапи чи періоди розвитку), величину за людністю, національні відносини (характер), облич‐
чя  (природа,  історія,  господарство),  будівництво  (план  забудови,  старий  і новий), розвиток 
політичного і національно‐культурного життя [4, с. 1605–1609]. 

Заслуговує на увагу стаття “Музеї”, автором якого є Б. Кравців. Тут подано класифікацію 
цих закладів,  історію становлення музейної  справи на українських землях від княжих часів 
до  80‐х  років  ХХ  ст.  Автор  статті  об’єктивно  висвітлює  причини,  які  призвели  до  руйнації 
музейництва  в  радянські  часи,  дослідник  сміливо  пише, що  “розвиток  українського музей‐
ництва був припинений в результаті проведеного в 1930‐их рр. розгрому українських науко‐
вих  і  культурних  установ  і  реорганізацією  музеїв  у  пропагандивні  культурно‐освітні  уста‐
нови”[9, с. 1658–1660]. 

Безпосередній  стосунок  до  сфери  послуг  має  гасло  “Бібліотеки  на  Україні”,  у  якому 
аналізується стан розвитку бібліотек, розкривається поява перших рукописів та рукописних 
книг,  періоди  розвитку  бібліотек,  призначення  бібліотек,  їх  мережа  та  підпорядкованість 
бібліотечної  справи  ідеологічній  політиці  комуністичної  партії,  яка  скерована  була  проти 
української культури (нищення й вилучення українських авторів або віднесення  їх до “спе‐
ціальних фондів”) [2, с. 125–126]. 

Стосунок  до  сфери  послуг має  велике  за  обсягом  гасло  “Наука”,  авторами  якого  були 
І. Бакало, Б. Кравців, В. Кубійович. Науковці‐енциклопедисти згадують великі наукові осередки, 
вказують на чинники, які гальмували розвиток цієї сфери в Україні [1, с. 1706–1711]. 

До соціально‐оздоровчих послуг відносимо охорону здоров’я, фізичну культуру, спорт, 
туризм, об’єкти рекреації тощо. 

Статті  про  охорону  здоров’я  та фізичну  культуру  написав  Е.  Жарський.  Він  висвітлив 
історію  становлення  цих  галузей,  навів  статистику  росту  медичних  установ  та  медичних 
кадрів. Відомості про розвиток фізичної культури особливо цікаві, оскільки в них згадуються 
перші українські спортивні товариства та їх сподвижники. 

Гасло  “Туризм”,  укладачем якого теж був Е. Жарський, має безпосередній  стосунок до 
сфери  послуг.  Автор  сформулював  чітке  визначення  цього  поняття,  далі  окреслив  історію 
становлення цього виду діяльності людини на українських теренах від перших спроб мандрів‐
ників до 80‐х років ХХ ст. Е. Жарський навів цікавий факт, що “…1924 р. у Львові засновано 
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мандрівно‐краєзнавче  товариство  “Плай”  з  філіями  в  інших  містах,  що  влаштовувало  про‐
гулянки по Львову, Карпатах” [6, с. 3283–3285]. 

Дотичними  до  матеріально‐побутових  і  соціально‐духовних  послуг  є  соціальнокому
нікаційні послуги, а саме послуги зв’язку, інформаційні та транспорту. 

В енциклопедичній статті “Пошта” знаходимо вичерпні відомості про це поняття, істо‐
рію  його  розвитку  та  функціонування,  довідуємось  про  першу  постійну  пошту,  яка  була 
заснована у Львові 1629 р. 

Гасла  “Телеграфний  зв’язок”,  “Телефонний  зв’язок” побудовані  за подібним принципом. 
Після визначення понять знаходимо  інформацію про виникнення цих видів  зв’язку на україн‐
ських  теренах.  Так,  довідуємось,  що  в  Україні  “вперше  встановлено  телефонний  зв’язок  у 
містах: Одесі  (1882), Львові (1884), Києві (1886), Харкові (1888). Перші міжміські телефонні 
зв’язки встановлено у 1910–1912 рр. (Одеса–Миколаїв, Харків–Катеринослав). Щойно в сере‐
дині 1920‐их рр. встановлено телефонний зв’язок між більшими містами України та з Моск‐
вою і Ленінградом”. 

Автором  статті  “Радіомовлення”  був  Б.  Кравців.  Він  сміливо  і  правдиво  констатував 
факт, що “в УССР, як і в усьому СССР, радіо поставлене… на службу державі й комуністичної 
партії” [10, с. 2446–2449]. 

Гасло  “Телебачення”  теж  безпосередньо  пов’язане  зі  сферою  послуг.  У  ньому  після 
визначення поняття знаходимо вичерпні дані про  становлення цього дієвого на  свідомість 
людей засобу масової інформації. 

Статтю “Транспорт” написали Р. Димінський та В. Кубійович. Спочатку автори охарак‐
теризували  природні  умови  для  транспорту  в  Україні.  Енциклопедисти  слушно  зазначили, 
що  “ці,  взагалі добрі, природні  умови не використані як  слід. Українські шляхи сполучення 
здебільшого занедбані” [5, с. 1096–1103]. Вони навели причини такого стану речей, головною 
з яких є та, що “держави, до складу яких входила Україна, будували шляхи не на те, щоб по‐
в’язати між собою різні частини українських земель, а на те, щоб сполучити їх із осередками 
цих держав‐окупантів”. Із нашого огляду видно, що в “Енциклопедії українознавства” подано 
цінну  інформацію,  що  характеризує  становлення  різних  галузей,  які  задовольняли  матері‐
альні, духовні, культурні, фізичні види діяльності людини. Вони через вагомі історичні при‐
чини  була  залежні  від  політики  інших  держав,  не  могли  розвиватися  самостійно.  Це,  без‐
перечно, вплинуло на сучасний стан сфери послуг у нашій країні. 
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Введение.  Начиная  с  50‐х  годов  ХХ  века  в  системе  географических  наук  географию 

транспорта рассматривают в качестве независимого научного направления. Данную отрасль 
социально‐экономической  географии  определяют  как  науку  о  территориальной  органи‐
зации транспорта, которая включает в себя изучение и анализ структур транспортных систем, 
использование  этих  систем  для  передвижения  товаров  и  населения,  а  также  связи  между 
транспортом и другими объектами географии  [11]. На исключительную роль транспорта в 
создании пространственных преимуществ производительных сил указывал Н. Н. Баранский: 
“Положение по отношению к путям сообщения приходится учитывать чаще всего, оно имеет 
большое и в то же время наглядное значение. … термин “транспортное положение” нередко 
употребляется вместо термина “экономико‐географическое положение” [1]. 

Анализ литературных источников позволил систематизировать общемировые тренды 
развития  географии  транспорта  и  позволил  выделить  авторов,  чьи  достижения  в  области 
транспортно‐географических  исследований  повлияли на  становление  и  развитие  научного 
направления в целом. В  англо‐саксонской школе  географии транспорта  авторами,  которые 
внесли наибольший вклад в развитие научного направления, являются Э. Ульман, У. Гарри‐
сон  (основатели  картографического  и  статистического  подходов  в  географии  транспорта, 
соответственно), К. Канский (сетевой подход и теория графов), П. O’Салливан, Г. Барбер, У. Блэк 
(управление транспортными системами), А. Гоетц, Ж‐П. Родри (теория и методика географии 
транспорта, США и Канада соответственно), др. В советской и постсоветской школах необхо‐
димо  отметить  результаты  исследований  Н.  Н.  Колосовского  и  И.  В.  Никольского  (школа 
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экономико‐географического производства), Н. Ф. Голикова, С. Б. Шлихтера (школа географи‐
ческого изучения транспорта как объекта производства), Л. И. Василевского, Б. Б. Родомана, 
В. Н. Бугроменко, С. А. Тархова. Немецкая географическая школа ассоциируется с разработ‐
ками теорий локализации в пространстве и достижениями А. Леша, В. Кристаллера, А. Веб‐
бера, Л. Хенкеля, Х. Хауфе, а также работами P. Веллинга, Г. Фоппеля, K. Шлиепхаке по коммер‐
циализации географии транспорта, др. [12, 14, 15]. 

Для выяснения специфики эволюции подходов к изучению транспорта на рассматри‐
ваемой территории, был проведен анализ особенностей становления, развития и современ‐
ного  состояния  науки  в  различных  научных  школах  транспортной  географии.  В  данном 
контексте  нами  было  проанализировано  становление  и  развитие  данного  направления  в 
контексте  белоруской  транспортно‐географической  школы,  которая  до  середины  1950–
1960‐х годов была составной советской школы географии транспорта. 

Исторически научный интерес советских исследователей к географическому изучению 
транспорта БССР формируется с 1930‐х гг. в рамках подходов транспортного экономического 
районирования и  создания  единой  транспортной  системы.  Решающее  значение  для  разви‐
тия  учения  о  территориальных  закономерностях  развития  транспорта  имели  работы,  свя‐
занные с планом ГОЭЛРО и экономическим районированием СССР, где транспорт рассматри‐
вался как одно из главных звеньев районных производственных комплексов [12]. Региональ‐
ные экономические исследования транспорта в БССР развивались под сильным воздействием 
принципов  государственного  управления  и  были  ориентированы  на  задачи  планового 
управления.  С  одной  стороны,  это  представляло  принципиально  новые  возможности  для 
научного обоснования размещения производительных сил в масштабе всего народнохозяй‐
ственного комплекса. С другой стороны, подчинение требованиям централизованной адми‐
нистративно‐командной  экономической  системы  в  стране  с  чрезвычайным  региональным 
разнообразием  создавало  многочисленные  трудности  для  гармоничного  социально‐эконо‐
мического развития регионов, что сказывалось на положении исследований. Полнота исследо‐
ваний сдерживалась также длительной недооценкой рыночных отношений в экономической 
теории и практике, чрезмерным вниманием к индустриальному росту в ущерб  социальной 
сфере и экологии [2]. 

В рамках советской школы географии транспорта самостоятельно выделялись исследо‐
вания, проводимые в БССР. Пути сообщения Белорусской ССР рассматривались как составная 
часть единой транспортной сети Советского Союза, а сам транспорт – как одна из важнейших 
отрасль производства [5]. Наиболее значимые исследования, которые внесли вклад в разви‐
тие географии транспорта БССР, были проведены Е. Г. Гуцевым, А. Я. Малышевым, В. А. Жуч‐
кевичем,  С.  И.  Сидором,  В.  А.  Дементьевым  [3,  6,  9,  13].  Географические  аспекты  развития 
отдельных  видов  транспорта  БССР  встречаются  на  примере  автомобильного  транспорта  в 
работах И. И. Трухана, А. И. Менжинского, О. Г. Стычинской, на примере водного транспорта – 
в работах А. И. Менжинского, В. А. Жучкевича, В. Г. Шкуратова. Экономико‐географическую 
характеристику  транспорта  Белорусского  экономического  района  в  своих  работах  приво‐
дили советские исследователи из России – С. К. Данилов, Н. Н. Казанский [4]. 

1980‐е гг. характеризуются небольшим количеством работ в области географии транс‐
порта,  что  объяснялось  как  общим  кризисом  географии  транспорта,  так  и  отсутствием 
спроса со стороны практиков транспортного сектора на результаты географических исследо‐
ваний.  Одним  из  самых  значимых  исследований  второй  половины  1980‐х  гг.  по  тематике 
совершенствования  территориальной  организации  транспорта  Беларуси  является  работа 
БелНИИП  Градостроительства,  которая  посвящена  формированию  единых  транспортных 
систем  городов  и  тяготеющим  к  ним  районов.  Рекомендации  по  методике  экономико‐гео‐
графического изучения транспорта раскрыты в работе Б. А. Манак [10]. 

Однако в первой половине 1990‐х гг. транспортные исследования в Беларуси активи‐
зируются  и  сосредотачиваются  на  решении  таких  экономических  проблем,  как  изменение 
пассажирских и грузовых перевозок после распада СССР, влияние нового характера границ и 
социально‐экономического положения государств на постсоветском пространстве на транс‐
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портные  связи  (их  интенсивность  и  направления).  Проблемы  транспортного  комплекса  в 
переходный период в  условиях  структурной перестройки  хозяйства  становятся предметом 
исследований  экономической школы Беларуси. Получили широкое  распространение  іконо‐
мические исследования транспорта и транспортной инфраструктуры, проводимые при Инсти‐
туте экономики Национальной академии наук Республики Беларусь (Н. Г. Кучевский, В. Г. Бу‐
лавко,  П.  Г.  Никитенко,  И.  В.  Жук,  Д.  М.  Бабицкий),  посвященные  развитию  транспортной 
инфраструктуры, экономическим исследованиям общественного транспорта, логистическим 
вопросам, проблемам транспортного сектора в целом (Д. В. Курочкин, М. М. Ковалев, Н. Г. Дзи‐
кович, Е. А. Семак, др.) [5, 7, 8]. 

Выводы. Исследование показало, что география транспорта в Беларуси в XXI веке мо‐
жет  стать  одним  из  ключевых  в  социально‐экономической  географии,  что  связано  как  с 
актуальностью вопросов анализа территориального размещения транспортной инфраструк‐
туры  страны,  расположенной  на  пересечении  транспортных  коридоров,  так  и  с  наличием 
современного методического инструментария и программного обеспечения, позволяющего 
провести подобный анализ. Вместе с этим, в настоящее время в географической науке Рес‐
публики Беларусь ощущается недостаточная изученность транспортных систем: последние 
фундаментальные работы белорусских  экономико‐географов,  посвященные  анализу  транс‐
портных систем, были проведены более 30 лет назад. Отсутствуют также работы, посвящен‐
ные  анализу  транспортных  систем  и  их  базовых  географических  характеристик  регио‐
нального и локального уровней. В настоящее время большинство программ транспортного 
развития  основаны  на  результатах  экономического  и  эконометрического  исследования 
транспортной  системы или  ее  региональных  компонентов,  которые  вместе  с  этим широко 
используют географический инструментарий. В них объективно отсутствует географическая 
составляющая,  не  рассматриваются  вопросы  пространственной  организации  сети  с  точек 
зрения  географической  и  потенциальной  доступности.  В  то же  время  только  комплексное 
экономико‐географическое изучение факторов пространственной организации транспортных 
систем различного ранга позволит прогнозировать их развитие и проводить оптимизацию с 
учетом специфики условий социально‐экономического развития регионов.  
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Вступ.  Останнім  часом  постала  необхідність  систематизувати  досвід  вчених,  які  зай‐
малися географічними дослідженнями. Починати слід з фундаторів – тих, хто закладав основи 
науки та здійснив перші кроки до її розвитку. Однією з таких постатей був Василь Назарович 
Каразін. Він висунув низку наукових положень географії, що лише зароджувалася, маючи в 
своєму послужному списку декілька десятків друкованих праць. Поряд з цим, він був видат‐
ним  винахідником,  чкий  запатентував  значну  кількість  винаходів  які  і  в  наш  час  широко 
використовуються  у  всьому  світі,  хоча  мало  хто  знає  і  згадує  їх  автора.  Завдяки  тому,  що 
В. Н. Каразін був засновником Харківського університету, після набуття останнім його  імені 
воно спливло у свідомості пересічної людини – і то переважно на регіональному рівні. Щодо 
наукової постаті цього дослідника, якого називали “Українським Ломоносовим”, то цей напрям 
діяльності, утворюючи досить багатий спектр пошуків, намагань та відкриттів, відомий мало 
навіть у професійному середовищі, бо затьмарюється величністю його постаті як громадського 
діяча й організатора вищої освіти у Східній Україні, яка на той час ще була межею “Дикого 
поля”. 

Виклад основного матеріалу. Василь Назарович Каразін (1773–1842 рр.) – видатний 
український  учений  і  просвітитель  належав  до  активних  діячів  харківського  культурного 
осередку, що діяв у другій половині ХVІІІ – першій третині XIX ст. 

Свою громадську діяльність Каразін розпочав, склавши низку сміливих проектів пере‐
творень  в  Росії  у  початковий  період  царювання  Олександра  І.  Він  був  одним  з  ініціаторів 
створення  першого  у  Європі Міністерства  народної  освіти.  За  його  ініціативою  в  1803  р.  у 
Харкові був започаткований третій у Російській імперії університет. У 1819–1820 рр. Каразін 
був віце‐президентом Вільного товариства любителів російської словесності, редагував жур‐
нал  “Соревнователь просвещения и благотворения”. Як один  із найосвіченіших людей Росії 
першої  половини  XIX  ст.,  він  увійшов  у  науку  як  різнобічний  учений,  автор  ряду  демокра‐
тичних концепцій. Йому належить велика роль у розповсюдженні прогресивних ідей в Україні. 
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В. Н. Каразін залишив після себе ґрунтовні праці в різних галузях знань, але особливо 
цінними були його відкриття у метеорології  , геофізиці й хімії, також роботи зі статистики, 
агрономіі,  навіть  технологій  харчової  промисловості.  Самобутніми  були  його  ідеї  відносно 
використання електрики й навіть одержання штучних діамантів [4]. 

Василь Назарович Каразін стояв біля витоків географічної науки на Слобожанщині. Він 
першим  став  розглядати  метеорологію  як  науку.  З  ініціативи  В.  Н.  Каразіна  в  Харківській 
губернії почалися регулярні метеорологічні спостереження, що проводилися в його маєтку с. 
Кручик (зараз – Богодухівський район) приблизно 30 років поспіль починаючи з 1810 р. Тут 
ним була створена одна з перших на території України метеорологічних станцій. В. Н. Кара‐
зіну належить ідея організації в імперії мережі метеорологічних станцій на чолі з провідною 
гідрометеорологічною  установою  –  головною фізичною  обсерваторією  в  Петербурзі.  Як  ві‐
домо, її було втілено в життя невдовзі після його смерті. 

Каразін розробив проект видобування електрики з верхніх шарів атмосфери за допомо‐
гою аеростата, але він не був підтриманий владою. Як справжній патріот, В. Н. Каразін закли‐
кав вивчати  свою землю:  “Исчислим естественные произведения России, опишем нравы ее 
разновидных обитателей ... испытаем углубиться в историю народов”. Сам В. Н. Каразін опри‐
люднив свої спостереження у працях “О древностях Слободско‐Украинской губернии”, “Неко‐
торые замечания о Слободско‐Украинской губернии”, “О значении Харькова для полуденной 
России”,  “Объяснение  подробной  таблице  обстоятельств  народонаселения  в  Слободско‐
Украинской губернии” та низці інших [2]. 

Також  до  його  внесків  належать:  регулярні  спостереження  за  зміною  атмосферних 
явищ  у  Харкові,  думка  про  вплив  лісонасаджень  на  клімат,  вивчення  географії  населення 
Слобідської  України.  Прагнучи  сприяти  розвиткові  науки  і  техніки,  В.  Н.  Каразін  заснував 
бібліотеку  і  друкарню  при  Харківському  університеті, Філотехнічне  товариство.  З  його  іні‐
ціативи  закладено  університетський  ботанічний  сад  та  удосконалено  експозицію  Красно‐
кутського  дендропарку,  що  був  створений  батьком  Василя  Назаровича.  Ним  же  відкрито 
першу сільську школу на Слобожанщині. Вчений безперервно винаходив нові технічні засоби, 
удосконалював паровий двигун, ще в 1809 р. будував пароплав. 

Каразіну належить понад 60 друкованих статей, розкиданих в різних журналах (“Вест‐
ник Европы”,  “Украинский Вестник”,  “Харьковские Губернские Ведомости” та  ін.). Найбільш 
видатні його праці – це статті по метеорології, де вченим висунуто масу нових ідей, які були 
оцінені і знайшли застосування лише через декілька років [3]. 

Вчений  є  піонером  природоохоронної  справи  Слобідської  України.  У  його  численних 
публікаціях  (“О важности лесоводства в России”,  “О лесоводстве и лесоразведении”,  “О сже‐
нии угля с расчетом” та ін.) червоною ниткою проходить думка про необхідність збереження 
лісів  як  головного  кліматоутворюючого  чинника,  про  їх  роль  у  справі  захисту  ґрунтів  від 
ерозії,  задля збереження повноводності рік, пом’якшення  і  зволоження клімату. У  статті  “О 
содержании  рек  в  городе”  Каразін  пропонує  заходи  щодо  охорони  харківських  річок  від 
забруднення. Варто пригадати і публікацію В. Н. Каразіна про зміни тваринного світу в Хар‐
ківській губернії. 

Водночас,  В.  Н.  Каразін  є  піонером  лісівництва  Слобідської  України,  теоретиком  і 
практиком лісівничої науки. У вищезгаданих публікаціях він сформулював основні принципи 
лісівничої  науки  з  огляду  на  значення  екологічних  параметрів  окремих  видів  дерев  для 
якості грунту, умов зволоження, температури та ін. 

Здійснював  В.  Н.  Каразін  інтродукцію  деревних  порід  з  далеких  країв  для  міського 
паркобудівництва. Сучасні дослідження дали можливість установити, що він ще в 90‐х роках 
XVIII ст. був причетний до заснування Основ’янського акліматизаційного та плодового саду 
(нині  Краснокутський  дендропарк),  у  якому  налічувалось  до  1200  видів  деревних  порід  зі 
всього світу. 

В.Н.  Каразін  є  піонером  екологічної  думки  про  значення  біологічного  розмаїття  та 
необхідність підтримувати біологічну рівновагу на земній кулі. Через 175 років (1992) у Ріо‐
де‐Жанейро  конференція  ООН  з  питань  довкілля  і  розвитку  прийняла  низку  важливих 
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докуметів, у тому числі  і  “Конвенцію про біорозмаїття”, положення якої  співзвучні з висло‐
вами Каразіна: “Но человек на то сотворен, чтобы охранять равновесие сил на земном шаре, 
чтобы украшать своё временное жилище, чтобы содержать в порядке и в должности друг к 
другу бесчисленные роды растений и животных” [1]. 

Висновки. Отже, Василь Назарович Каразін – один з фундаторів сучасної географічної 
науки.  Талановитий  вчений,  який  досліджував  наш  рідний  край,  він  зробив  величезний 
внесок  у  розвиток  багатьох  галузь  життєдіяльності.  Йому  належить  ініціатива  створення 
Харківського університету – однієї з кращої навчальної та наукової установи країни, яка і по 
сей  день  займається  цікавими  корисними  дослідженнями  навчаючи  тисячі  “каразінців” 
вірній справі. 
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Нові геополітичні реалії, що склалися в Україні після здобуття державної незалежності, 
активізували  процеси  духовного  відродження.  У  цій  справі  важливе  місце  належить  крає‐
знавству,  яке  сьогодні  переживає  справжній  ренесанс.  Координаційним  центром  краєзнав‐
чого  руху  в  державі  з  березня  1990  р.  є  Всеукраїнська  спілка  краєзнавців,  яку  очолює  ака‐
демік П. Т. Тронько  [51,  c.  10–15]. Все ширше розгортається робота на місцях. Краєзнавчий 
рух, як і у 20‐ті роки ХХ ст., набув масового характеру. 

Разом з тим, на тлі краєзнавчого ренесансу, що відбувається в Україні, простежується 
тенденція  до  значного  відставання  побудови  теоретичних  засад  краєзнавства  від  нагро‐
мадження  емпіричного матеріалу,  спостерігається  невідповідність між масштабністю  крає‐
знавства як суспільного явища та рівнем його наукового узагальнення. У зв’язку з цим перед 
дослідниками постають невідкладні завдання подальшої наукової розробки загальної теорії 
краєзнавства,  більш  глибокого  опрацювання  теоретико‐методичних  засад  окремих  струк‐
турних елементів краєзнавства, зокрема географічного [42, c. 20]. 

В  силу  відомих  історичних  обставин  протягом  кількох  століть  історія  української 
географії,  як  і  інших  наук,  розглядалася  лише  в  контексті  історії  “єдиної  і  неподільної”  – 
спочатку  у  складі  Російської  імперії,  згодом  –  СРСР.  Історія  української  географічної  науки 
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вивчалася лише з промосковських великодержавних позицій. Вважалось, що фундаменталь‐
ними дослідженнями, до яких відноситься й історія науки, повинні займатися лише в науко‐
вих центрах Москви та Ленінграда. Вченим з “окраїн” відводилась роль збирачів відповідного 
допоміжного матеріалу [32, c. 8]. 

Дослідження  історії  географічного  краєзнавства  і  становлення  його  як  самостійної 
галузі  знань  –  надзвичайно  актуальне  завдання  сьогодення.  Необхідність  побудови  нової 
парадигми  цієї  галузі  знань  вимагає  переоцінки  її  виникнення  з  позицій  сучасного  рівня 
розвитку географічної науки. Сучасна підвищена зацікавленість географів до розвитку гео‐
графії, географічного краєзнавства, географічних досліджень та ідей в Україні – це не тільки 
становлення  історії  науки,  але  і  спокута,  як  справедливо  зазначає  професор  Г.  І.  Денисик, 
повернення боргів та очищення совісті [32, c. 9]. 

Професором О. І. Шаблієм сформульовані основні напрями дослідження історії розвитку 
національної  географічної  науки.  На  думку  вченого  історія  географічної  науки  повинна 
охоплювати такі напрями: розкриття історії формування української національної географії 
в контексті світової й європейської науки, здійснення її наукової періодизації, відображення 
внеску українських вчених у розвиток національної і світової географічної науки [52, c. 445]. 
Треба  зазначити,  що  важливу  роль  у  становленні  української  географії,  а  особливо  крає‐
знавства такого регіону як Поділля, відіграли саме польські вчені. 

Важливою подією на цьому етапі було видання Подільських та Волинських єпархіаль‐
них  відомостей.  В  свій  час  саме  у  цих  виданнях  були надруковані  найбільш цікаві,  прогре‐
сивні  ідеї  та  фактичні  дані  про  Подільський  край.  Причому  публікувались  там  не  лише 
українські краєзнавці, але і вчені інших національностей, зокрема й поляки. 

За відсутності на Поділлі академічних установ і вищих навчальних закладів, ініціатором 
й організатором місцевого краєзнавчого руху та регіональних досліджень виступила церква, 
її семінарії, духовенство. 

Саме  єпархіальна  влада  першою  зрозуміла  всю  важливість,  доцільність  і  перспектив‐
ність створення та діяльності під  своїм контролем краєзнавчих товариств  і осередків. Хоча 
церква при цьому ставила прагматичну мету – звести діяльність науковців і краєзнавців до 
конфесійних завдань, проте життя постійно вносило свої корективи й виводило дослідників 
на  широкий  простір  вивчення  громадянської  історії,  активізації  їх  до  участі  в  суспільних 
рухах, у цьому випадку, краєзнавчому. 

Велике значення надавалося друкованим органам – “Епархиальным відомостям”, які з 
дозволу Синоду стали виходити в Кам’янці‐Подільському з 1 січня 1862 р. і до кінця 1905 р. й 
називались  “Подольские  епархиальные  ведомости”.  “Волынские  епархиальные  ведомости” 
видавались в Кременці з вересня 1867 по 1918 р. 

Одним  з  головних  призначень  цих  періодичних  видань  було  створення  історико‐ста‐
тистичних  описів  єпархій,  їх  церков  і  парафій,  населених  місць  та  опублікування  кращих 
таких нарисів. 

Реалізація цього завдання полегшувалась тим, що редакторами часопису були визначні 
подвижники  досліджень  історії,  культури  та  духовності  краю,  організатори  краєзнавчого 
руху. Першим редактором  “Волынских епархиальных відомостей” був професор Волинської 
духовної  семінарії  М.  І.  Петров  (1840–1921)  –  видатний  український  історик,  літературо‐
знавець, дослідник Київщини, Волині й Поділля. Загалом, за півстоліття часопис опублікував 
майже  200  статей,  розвідок,  матеріалів  з  історичного  краєзнавства,  авторами  яких  були,  у 
переважній  більшості,  священики  або  викладачі  духовних  навчальних  закладів  Волинської 
губернії. 

Яскраве  сузір’я  талановитих  редакторів,  які  відкрили  доступ  до  неофіційної  частини 
видання  усім  бажаючим  для  публікації  історичних  та  документальних  досліджень,  описів, 
нарисів і повістей, перетворило “Епархиальные ведомости” спочатку в головний осередок, а 
згодом  –  в  основну  опору  краєзнавчих  товариств,  завдяки  чому  вони  стали  унікальним 
явищем  і  базою  формування  та  розвитку  наукового  регіонального  дослідництва  та  його 
популяризації. 
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Зокрема,  в  період  із  січня  1862  по  липень  1865  р.,  в  умовах  відсутності  в  губернії 
науково‐громадських  товариств,  “Подольские  епархиальные  ведомости”,  взявши  на  себе 
місію розвитку регіональних досліджень, стали головним організатором краєзнавчого руху, 
своєрідним клубом для місцевих пошуковців. За кілька перших років у часописі було опри‐
люднено  32  історико‐краєзнавчі  описи,  нариси  з  історії  міст  і  сіл,  церков  і  парафій,  котрі 
викликали значний інтерес громадськості до минулого своєї землі, активізували регіональне 
дослідництво. 

З‐поміж них привернули увагу історико‐статистичні описи містечка Ладижина Гайсин‐
ського  повіту  Є.  Струмінського,  сіл  Хрустового  Ольгопільського  та  Лядави  Могилівського 
повітів А. Литвиновського та В. Стефановського тощо. Проте найбільш активним дописувачем 
часопису  на  ґрунті  дослідження  історії  Поділля  виступив  тоді М.  Орловський  (1807–1887). 
Він оприлюднив на шпальтах єпархіального часопису протягом 1862–1882 рр. 41  історико‐
статистичний опис міст і містечок, в тому числі Вінниці, Летичева, Літина, Проскурова (нині 
м. Хмельницький), Меджибожа, Ольгополя, Смотрича та ін. 

З  1876  р.  як  додаток  до  “Подольских  епархиальных  відомостей”  виходять  “Труды 
комитета для историко‐статистического описания Подольской епархии” – збірники наукових 
та  науково‐популярних  праць  з  історії,  етнографії,  археографії,  етнології,  фольклору  й 
культури загалом. “Труды” видавались до 1916 р. і загалом їх вийшло 12. 

Так само був відкритий для публікацій історико‐краєзнавчих матеріалів місцевих дослід‐
ників  єпархіальний  часопис  сусідньої  Волинської  губернії.  На шпальтах  цього  видання  по‐
бачили світ зібрані раніше відомості з історії та старожитностей Волині. Провідне місце тут 
належало публікаціям А. Сендульського (1830–1882). На початку 1860‐х років, відгукнувшись 
на  заклик  єпархіального  начальства,  він  розпочав  збір  відомостей  та  оприлюднив  кілька 
десятків  історичних  нарисів  про  населені  пункти  Волині.  У  всіх  працях  автор  подав  цінні 
фактологічні  матеріали  про  наявні  там  старожитності,  їх  ґрунтовний  опис  свідчить  про 
сумлінність і скрупульозність А. Сендульського при вивченні історичних пам’яток. Історико‐
статистичними  описами  багатьох  населених  пунктів  Волині  він  заклав  основи  подальшого 
систематичного вивчення й висвітлення її минувшини та пам’яток. 

Таким чином, підсумовуючи діяльність “Подольских епархиальных відомостей” та “Во‐
лынских  епархиальных  відомостей”,  аналізуючи  видані  там  історико‐краєзнавчі матеріали, 
можемо констатувати, що вони відіграли важливу роль у  становленні та розвитку  історич‐
ного  краєзнавства  та  регіональних  досліджень на Поділлі  та Волині. На  їхніх шпальтах  під 
керівництвом талановитих редакторів М. П. Троїцького, Є. С. Струмінського, О. Я. Павловича, 
М. І. Яворовського, Ю. Й. Сіцінського, М. І. Петрова, А. Сендульського, М. Теодоровича та інших 
друкувались матеріали з регіональної історії та географії, які не втратили своєї актуальності 
і в наші дні. 

Єпархіальні часописи засвідчують, що духовенство Поділля і Волині в другій половині 
XIX – на початку XX ст. виступило головною інтелектуальною рушійною силою в організації 
історико‐краєзнавчих  і  регіональних  досліджень  рідної  української  землі,  в  створенні  під‐
ґрунтя для сучасної вітчизняної науки і культури. 

Отже,  наукове  географічне  краєзнавство,  враховуючи  досвід  дослідників,  їх  здобутки, 
сьогодні  набуває  конструктивних  рис,  пов’язаних  з  вирішенням  важливих  глобальних  та 
регіональних  проблем  розвитку  держави.  Головними  з  них  є:  відтворення  історико‐гео‐
графічної  пам’яті  народу,  повернення  в  науковий  обіг  спадщини  видатних  географів,  дос‐
лідників  і  літописців  рідного  краю,  вивчення  і  популяризація  внеску  вітчизняних  учених‐
географів,  краєзнавців,  мандрівників  та  зарубіжних  дослідників  України.  Реалізація  цих 
завдань сприятиме подальшому розвитку краєзнавства, підвищуватиме його соціальну роль 
і практичну значущість у справі національно‐культурного відродження України. 
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Криза  1990‐х  рр.  та  остання  фінансово‐економічна  криза  кінця  першого  десятиріччя 

2000‐х  рр.  значно  загострила  ті  проблеми  соціально‐економічного  розвитку  України  та  її 
регіонів, які назрівали протягом набагато більшого періоду. Науковці починають перекону‐
ватися  у  тому,  що  концепція  полюсів  (ареалів)  росту  поступово  заміняє  стратегію  конти‐
нуального  розвитку  національних  економік  і  світового  господарства,  окремих  видів  діяль‐
ності, включаючи навіть сільське господарство. Останнє, до речі, відіграло і продовжує віді‐
гравати  свою  роль  головного  “амортизатора”  при  загальному  зниженні  рівня  життя  насе‐
лення, як сільського, так і міського. Важко уявити, яким би був масштаб справжньої бідності і 
соціального невдоволення в Україні, особливо в 1990‐х рр., якби у людей не було присадиб‐
них ділянок,  допоміжних особистих  господарств,  дач,  а  отже  – можливостей  сільськогоспо‐
дарського виробництва  і  самозабезпечення населення продуктами харчування. Але сучасне 
українське село знелюднює, селяни інтенсивно рухаються у напрямку найбільших міст, зай‐
маючи там вільні робочі місця. В свою чергу, міські жителі, особливо з вищою освітою, почи‐
нають  конкурувати  за  найбільш  кваліфіковані  і  статусні  позиції,  шукаючи  пропозиції  не 
тільки в Україні, але і за її межами. Мусимо констатувати факт, що величезна площа України, 
доволі  висока  міграційна  (а  також  соціальна,  професійна)  мобільність  її  населення  йдуть 
поруч з явним дефіцитом простору задоволення його потреб. Ми часто кажемо про те, що для 
збалансованого  розвитку  України  та  її  регіонів  бракує  відповідних  законів,  фінансових 
ресурсів – це дійсно так. Але загроза сьогоднішнього дня – це зростаючий дефіцит людського 
(у т. ч. інтелектуального) потенціалу. Йдеться не тільки про демографічні і міграційні втрати, 
йдеться про соціальний контекст формування способу та якості життя населення, чим виз‐
начаються серйозні зрушення в економіці, територіальному поділі праці як в Україні, так і в 
інших країнах світу. 

Те,  що  відбулося  в  суспільстві  за  останні  декілька  десятиріч,  можна  назвати  соціо‐
культурним, технологічним або ціннісним стресом, наслідки якого не до кінця усвідомлені. 
“Шоковою” хворобою і відповідною терапією виявилися охопленими як виробництво, інфра‐
структура,  так  і  всі  сфери  життя  людей,  адже  напруга  від  зміненого  середовища,  почуття 
невпевненості, втрата старих ролей і пошук нових, труднощі психологічної адаптації і зміна 
самого способу життя породили невідомі раніше виклики. І ось саме на цій ниві слід віддати 
належне  спробі  географів  по‐новому  осмислити  роль  всіх  складових  сучасної  суспільної 
географії, побачити взаємовплив економічних, демографічних і культурологічних параметрів 
у прив’язці до конкретного соціального середовища. 
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Актуалізація  соціального  розвитку  значно  стимулює  наукові  дослідження  і  посилює 
гуманізацію  всіх  наук,  у  т.  ч.  самої  суспільної  географії.  Географи  все  частіше  кажуть  про 
територіальні соціуми  і  спільності людей, об’єднаних економічними,  соціальними, культур‐
ними, політичними та іншими зв’язками, єдністю відносин і спільністю території [10]. Вони 
кажуть про зростаючу мобільність трудових ресурсів і пошук людьми себе за рамками “рід‐
них” соціумів, процеси адаптації  і  самоорганізації. На порядку денному розвиток соціальної 
географії,  яка  дозволяє  побачити  звичні  для  економіко‐географа  реалії  іншими  очима, 
з’єднуючи  за допомогою не тільки  географічного детермінізму,  але  і  географічного посибі‐
лізму,  економічні,  соціальні,  екологічні  і  культурні  аспекти  розвитку  регіонів  і  поселень. 
Розглядаються умови життєдіяльності людей та їх вплив на формування якості самого насе‐
лення, якості його життя. Можливості соціальної географії у дослідженні якісних змін соціаль‐
ного середовища, що впливають на економіку і розвиток самого суспільства, величезні. При 
цьому соціальна географія відрізняється від гуманітарної, під якою нерідко розуміють між‐
дисциплінарний напрям, що вивчає різні способи представлення та інтерпретації простору у 
людській діяльності, включаючи ментальний [3]. У такому розумінні гуманітарної географії 
головними  її  поняттями  виступають  географічний  образ  та  іміджеві  характеристики  тери‐
торії, обґрунтовується проблематика геоконцептів [5]. 

Чимало  українських  вчених оцінюють предмет  тієї ж  гуманітарної  географії  набагато 
ширше, наголошуючи на тому, що постдисциплінарне знання як таке вже сповнене гумані‐
стичним  змістом  та  цінностями. Провідними науковцями  виділяються  та  обґрунтовуються 
необхідні  зрушення  у  підходах  до  аналізу  об’єктів  географічного  дослідження  [4]:  1)  від 
антропоцентризму – до людяності; 2) від системності до гуманістичної синергії; 3) від кіль‐
кісних методів  –  до  подальшого  якісного  аналізу  їх  результатів  та  гуманістичної  інтерпре‐
тації; 4) від територіальної диференціації – до філософських засад глобального геопростору. 
Ці  постулати мають величезне  значення  у  розумінні  змін  суспільної  географії,  яка  “гумані‐
зується” не тільки змістовно, а, на наш погляд, сама стає більш гуманною, здатною: 
 розширювати свідомість географа і вчити його мислити відповідно до проблем часу, у 

т. ч. згідно з категоріями духовності і культури; 
 формулювати свій предмет дослідження “у боротьбі  із самою собою”, підтримуючи чи 

заперечуючи географічний детермінізм, традиційні і новітні методи дослідження; 
 постійно  вдосконалювати  мистецтво  подання  результатів  дослідження,  наповнюючи 

його глибоким змістом і вишуканістю форми; 
 демонструвати  зародження  “духу  свободи”,  який  облагороджує  і  вдосконалює  як  нас 

самих – географів, так і наше оточення. 
Приємно відзначити, що ці її можливості вже були реалізовані в одній з останніх канди‐

датських робіт з оцінки умов життя населення великих міст України [8]. 
Під час мого навчання на географічному факультеті Київського державного універси‐

тету  ім. Т. Шевченка  (1988–1993 рр.),  ситуація  у  соціально‐економічній  географії  докорінно 
відрізнялася  від  сьогоднішньої.  Принципові  дискусії  тих  років  стосувалися,  насамперед, 
обґрунтування предмету суспільної географії,  її прикладного значення для цілей регіональ‐
ного  планування  та  управління  (у  т.  ч.  у  новій  незалежній  Україні),  виділення  нових  сус‐
пільно‐географічних  районів,  суспільно‐географічного  прогнозування  тощо.  В  дискурсах 
соціально‐географічної  спрямованості  увага  була  віддана  окремим  соціальним  проблемам 
(процесам)  і  ролі  простору  в  їх  формуванні.  Ті  дослідження  особливостей  розвитку  сфери 
обслуговування, геодемографічних проблем, які вже дозволяли з 1970‐х рр. казати про існу‐
вання потужного “соціально‐географічного” напряму у радянській, а пізніше  і в українській 
географії,  здавалися нам відносно самостійними, підкреслено відокремленими від розгляду 
географії  господарства, окремих його галузей  і проблем економічного розвитку. При цьому 
роль простору, категорій “географічне положення”  і  “ресурси” у формуванні багатьох соціа‐
льних процесів і соціальної сфери як такої безсумнівно була провідною. 

Сьогодні  стає  зрозумілим, що  є потреба у  оновленні  теорії,  яка дозволяє більш точно 
описувати поточні соціальні процеси  і роль суб’єкту, роль самої людини у цих процесах. На 
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нашу думку, намагання представити соціальні процеси виключно у просторових категоріях 
гальмує  розвиток  соціальної  географії.  Те, що  вона  поступово перетворюється  на  “взірець” 
для географії економічної, змушує дослідників задуматися над тими її постулатами, які опе‐
рують в першу чергу до людини, її життєдіяльності, мотивацій її дій, а потім – до території. 
Основна  складність  при  цьому  може  бути  у  тому,  що  географи  знову  підуть  традиційною 
доріжкою,  намагаючись  локалізувати  нематеріальні,  духовні  аспекти  розвитку  суспільства 
(наміри,  норми  і  цінності  тощо)  у  просторі.  Навряд  це  можливо.  Вочевидь  шлях  має  бути 
принципово  іншим –  географи повинні пояснити певні просторові факти  (у  т.ч.  просторові 
особливості  розвитку  сучасної  світової  і  регіональної  економіки)  за  допомогою  категорій 
“життєдіяльності” населення. Точніше, географам належить дати пояснення діям, процесам, 
фактам, ситуаціям, посилаючись на обмежуючі або сприяючі аспекти соціокультурних (у т. ч. 
етнічних),  психологічних  і  матеріальних  факторів,  з  позицій  умов,  способу,  рівня  та  якості 
життя населення. Географічне обґрунтування цих категорій мають вирішальне значення для 
становлення нової соціальної географії [2]. Що згодом потребуватиме обов’язкового застосу‐
вання соціологічних та інших методів отримання і систематизації інформації. 

Як  відомо,  1990‐ті  роки  вже  поклали  початок  формуванню  так  званої  “нової  еконо‐
мічної географії”, основні засади якої сформульовані Нобелівським лауреатом П. Кругманом 
та іншими авторами [наприклад, 6, 12]. Доповідь Світового банку 2009 р. також була присвя‐
чена констатації серйозних змін у теорії економіки, світової торгівлі і міграцій [13]. Йдеться 
про конкурентні  переваги  і  причини  економічної нерівності  в  світі  та  окремих  країнах,  які 
змінюються  на  користь  групи  факторів  так  званої  “другої”  природи:  людського  капіталу, 
інституційного  середовища,  агломераційних  процесів.  Але  фактично  це  означає,  що  доко‐
рінним  чином  трансформується  не  тільки  економічна  географія,  принципово  іншого  зву‐
чання набуває і соціальна географія. Спробуємо пояснити цю думку. 

Територіальний поділ праці  і  територіальна організація – традиційні категорії  еконо‐
мічної  (суспільної)  географії,  які  знаходяться  в  основі  формування  не  тільки  виробничої 
спеціалізації  території,  але  і  соціально‐географічних  процесів,  цілісних  соціо‐економічних 
систем. На  сучасному  етапі  проблема взаємозв’язку  виробництва  і  розселення вирішується 
по‐новому:  якщо  раніше  провідним  елементом  у  цій  взаємодії  було  виробництво,  то  на 
сьогодні – розселення, особливості урбанізації, характеристики самого населення. Саме тому, 
наприклад, змінюються і функції великих міст: якщо раніше вони в основному розвивалися 
як центри економічних зв’язків, то сьогодні вони самі формують власне середовище і впли‐
вають на навколишню територію. Дуже важливим є питання про взаємовплив економічного і 
соціального трендів розвитку – заснований він на причинно‐наслідкових зв’язках чи має ви‐
падковий характер? 

Географія  так  або  інакше апелює до території. Навіть  у методології  багатьох далеких 
від географії наук відчуваються значні зрушення у сфері методології, пов’язані із посиленням 
просторово‐географічної  компоненти.  На  зміну  історичній  (часовій)  парадигмі  приходять 
“географічні” способи осмислення простору. Сама суспільна географія також ускладнюється – 
вона  має  справу  із  змінами  державних  і  культурних  кордонів,  з  глобалізацією  і  регіоналі‐
зацією, з поясненням маргіналізації одних і розвитку інших територій. У зв’язку з цим, варто 
запропонувати  наступне  рамкове  визначення  соціальної  географії  як  однієї  з  суспільно‐
географічних дисциплін, яка вивчає закономірності формування і розвитку, а також особли‐
вості конструювання і трансформації територіальних соціальних систем (регіональних соціу‐
мів). Одним з головних її завдань є створення комплексних соціально‐географічних характе‐
ристик  територій  із  використанням  різних  методів  і  форм  представлення  інформації  про 
територіальні  соціальні  системи  з  метою  відображення  їх  соціально‐економічної  та  соціо‐
культурної своєрідності. При цьому соціальна географія залишається як ніколи тісно зв’яза‐
ною  з  економічною  географією.  Позиційна  маргінальність,  як  віддаленість  від  найбільших 
міст (периферійність),  і демографічні пороги маргінальності у зонах депопуляції населення, 
які визначають якісні зміни соціального середовища, повинні розглядатися в якості найваж‐
ливіших  чинників  розвитку  багатьох  видів  діяльності,  функціонування  підприємств  та 
корпорацій. 
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Людське  життя,  дії  людей  відбуваються  у  певній  географічній  системі  координат,  у 
певному середовищі, яке люди використовують, вибірково реагуючи на його вплив, але яке 
саме перетворюється внаслідок життєдіяльності населення, у світлі досвідного переживання 
людьми даної  ситуації.  Розміщення  у  просторі  тільки  тоді має  соціальний  смисл  (і  це  важ‐
ливо),  коли воно розглядається крізь  систему координат,  яка орієнтує поведінку  індивідів. 
На цьому давно наполягають західні географи [1]. 

З  позицій  врахування  динамічності  геосоціосистем  нова  і  стара  соціальна  географія 
відрізняються. У фокусі нової науки – світ, який дуже швидко трансформується,  сповнений 
загрозами  “суспільства  ризику”,  до  яких  відносяться  негативні  наслідки  індустріалізації, 
зміни  природного  середовища,  глобалізація,  поширення  бідності  і  відокремлення  бідних 
регіонів,  інформатизація  (зростаючі  обсяги  і швидкість передачі  інформації).  Традиційна ж 
соціальна географія продовжує базуватися на  “позачасових цінностях”  і постійності  геогра‐
фічних факторів, важливих для життя соціуму. 

З  появою  ідей  “нової  економічної”  географії  поширюється  міф  про  те,  що  географія 
взагалі не йде в ногу з часом, не встигає за новими технологіями, укладом і стилями життя, 
процесами  детериторіалізації  і  глокалізації.  На  наш  погляд,  це  далеко  не  так.  Просто  між 
старою і новими науками немає консенсусу, але коли він буде знайдений – це буде означати 
потужний крок у розвитку суспільної географії загалом. 

Слід визнати, що в Україні в останні десятиріччя отримали розвиток соціально‐геогра‐
фічні  дослідження,  які  значно  відрізняються  за  своєю  методологічною  і  концептуальною 
базою від досліджень, що проводилися за радянських часів [7, 9, 11]. Ці дослідження апелюють 
до людини, її життя, її характеристик і розглядають суспільство та економіку з урахуванням 
цього  фактору  як  дуже  значимого  у  розвитку.  Відбулося  це  паралельно  із  становленням 
гуманітарно‐географічного напряму в сусідній Росії [3 та ін.], із тенденціями появи альтерна‐
тивної соціальної географії у країнах Західного світу [1]. Є надія, що інтеграція зусиль різних 
наукових  шкіл  з  різних  країн  (а  отже  –  конвергенція  знань  з  теорії  соціальної  географії) 
можлива і згодом дасть свої плоди. 
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Вступ. Географічні наука та освіта у Чернівецькому національному університеті розви‐

ваються вже впродовж 130 років. За цей тривалий період змінилися цілі епохи в історії географії 
університету  –  австрійська  (1876–1918  рр.),  румунська  (1918–1940  рр),  радянська  (1940–
1991 рр.), розвитку за часів незалежності (з 1991 р.). З переходом Буковини до складу королів‐
ської Румунії  змінювалося й  становище університету.  З німецького  він був перетворений  у 
румунський.  Двадцятирічний  період  існування  румунського  Чернівецького  університету 
характерний тим, що порівняно з австрійським періодом, він перестав бути науковим і куль‐
турним центром поліетнічної Буковини. Кафедри займались переважно вивченням процесів 
румунського  етносу.  За  цей  період  румунські    вчені  зробили  вагомий  внесок  у  розвиток 
географічної науки України. 

Виклад основного матеріалу. Серед найвідоміших вчених, які цікавились географією 
України були: Костянтин Бретеску, Костянтин Гурмузакі, Траян Штефуряк, Михай Гушуляк 
та інші. 

Костянтин Бретеску  народився  30  вересня  1882 року  в  селі Кишла,  Тульчинського 
району Румунії. З 1924 до 1939 рр. жив та працював у Чернівцях. У 1920 р. заснував “Органі‐
зацію  з  культурних  питань”,  яка  випускає  до  друку  першу  культурно‐провінційну  газету 
“Analele Dobrogei”. 1 вересня 1924 р. К. Бретеску призначений професором кафедри географії 
Наукового факультету Чернівецького університету. Згодом стає деканом цього ж факультету 
(1930–1932 рр.)[2]. Професор працював у таких напрямах, як: загальна географія, методоло‐
гія географії та порівняльна геоморфологія. Основні його праці: “Populatia regiunii Cernauti” – 
досліджує населення Чернівецького району, відмінність між населенням передгірної зони та 
гірської зони, їх побут, звичаї, причини міграції та густоту населення; “Poarta de la Cernauti”– 
у цій роботі професор досліджує масиви Цецина та Берда,  їхню еволюцію, геоморфологічну 
будову,  перспективи;  “Citeva  captari  quaternare  in  Bucovina  si  Pocutia”  –  характеризує  гідро‐
логічні особливості регіону, долини тераси річки Черемош та характеристика річки взагалі. 
Також автор описує сумарну гідрологічну картину регіону [1]. 

Особливу увагу проф. Костянтин Бретеску приділив одній з гілок географії – геоморфо‐
логії. Багато його праць, у яких висвітлено еволюцію, структуру, характеристику різних форм 
рельєфу мають вагоме значення для географічної науки. Йдеться про такі його розробки, як: 
“Озеро  Мангалія”,  “Озеро  Ташоул”,  “Земля  Доброгії”,  “Ворота  Чернівців”,  “Долина  Дністра”, 
“Асиметрія долин” та ін. 

Костянтин Гурмузакі народився 3 жовтня 1863 року в селі Чорнівка що на Буковині. 
Після закінчення Чернівецького та Віденського університетів, присвятив себе науковій діяль‐
ності,  зокрема  у  галузі  ентомоголії,  геоботаніки,  біогеографії,  зоо‐  та  фітогеографії.  За  свої 
наукові заслуги, які вже у 1919 р. принесли йому почесне звання члена Румунської Академії, 
Чернівецький університет у березні 1931 р. присуджує йому звання “doctor honoris causa”, а 
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через місяць Костянтин  Гурмузакі обіймає посаду професора на новій кафедрі “Ентомології 
та біогеографії”. Заснував музей та ентомологічну лабораторію [3]. 

Костянтин Гурмузакі дуже цікавився Буковиною і присвятив її опису багато праць. На 
початку  професор  колекціонував  жуків  та  метеликів,  а  пізніше  почав  досліджувати  флору 
регіону  та  фактори,  що  впливають  фауну  Буковини  загалом.  Основні  його  праці:  “Die 
Schmetterling  der  Bucovina”.  У  цій  роботі  описується  зв’язок  між  геологією,  кліматом,  роз‐
повсюдження рослин та тварин взагалі та на території Буковини; “Beitrage zur Kaferfauna der 
Bucovina und Nordrumaniens Entomol” – опис місцевостей з географічної, геологічної та фауні‐
стичної точки зору; “Нові дослідження фауністичних співвідношень на Буковині” – характе‐
ристика  фауністичних,  геологічних,  кліматичних  факторів  та  їх  вплив  на  структуру  фауни 
Буковини [4]. 

Михай  Гушуляк  –  відомий  румунський  ботанік  і  діяч  охорони  природи,  член‐корес‐
пондент Румунської Академії Наук, народився в 1887 р. у селищі Луковице, поблизу Чернів‐
ців.  Навчався  в  Чернівецькій  гімназії,  закінчив  Чернівецький  університет  в  1911  р.,  отри‐
мавши диплом природознавця. Захистив докторську дисертацію в 1919 р., підвищував свою 
кваліфікацію в університетах Відня  і Праги. У 1918 р. став професором ботаніки Чернівець‐
кого університету,  завідував ботанічним садом Чернівецького університету  [4]. М. Гушуляк 
по праву вважається піонером охорони природи Буковини. У 1921 р. він звернувся до влади 
Румунії щодо проведення аграрної реформи про заповідання і виділенні Чернівецькому уні‐
верситету  трьох  природних  об’єктів.  Один  з  них,  біля  села  Боянчук  Заставінского  району, 
знаходиться на території нинішньої Чернівецької області та є першим заповідним об’єктом в 
цій області. Ще два ботанічних об’єкта за пропозицією М. Гушуляка були заповідані в Черні‐
вецькій  області  в  1930  р.  У  1940  р.,  коли  Північна  Буковина  була  приєднана  до  України, 
М. Гушуляк, як і багато інших румунські вчені, переїхав із Чернівців у Бухарест, де став пра‐
цювати в місцевому університеті та ботанічному саду. М. Гушуляк – один з авторів 12‐том‐
ного  фундаментальної  праці  “Флора  Румунії”,  одного  з  кращих  в  Європі.  Помер  вчений  у 
1960 р. [6]. 

Траян Штефуряк народився 18 квітня 1908 року у місці Кимпулунг  (Сучава). Тут же 
закінчив початкову школу (1915–1920) та ліцей “Драгош Воде” (1921–1930). З 1930–1934 рр. 
навчався на факультеті природничих наук, Чернівецького університету, отримавши диплом 
з відзнакою. 11 червня 1940 отримав докторську ступінь у Чернівецькому університеті,  за‐
хистивши дисертацію  на  тему  “Екологічні  та  і  соціальні  дослідження  лісу  Слетіоара  (Буко‐
вина)”, під керівництвом професора М. Гушуляка. Це була перша робота у цій галузі на факуль‐
теті. Ступінь доцента отримав у 1965 р. в Бухаресті [5]. 

З  1940–1973  рр.  працював  на  факультеті  біології  Чернівецького  університету  За  цей 
період  зробив  вагомий  внесок  у  розвиток  географічної  науки.  Він  писав  статті  про  роль, 
популяцію  мохоподібних  в  певних  екосистемах,  звернувши  увагу  на  склад  і  структуру  мо‐
хового  шару,  рослинності  а  також  живності  (водорості,  гриби,  лишайники  тощо).  Також 
зробив  багато  наукових  досліджень  певних  районів  –  Буковина,  Марамуреш;  досліджень  у 
різних районах Карпат; досліджень у галузі еволюції рослин (talofites та cormophytes), дослід‐
жень ендеміків рослин‐реліквій (briofites, cormophytes). Основні його роботи: “Біологія мохо‐
подібних  Drepanocladus,  Philonotis,  Polytrichum  Norvegicum”;  “Основні  фізіологічні  аспекти 
проростання  насіння  сегетальних  і  рудеральних  рослин,  водоростей  і  мохів”;  “Екологічна 
роль мохоподібних у природі  і практиці, в економіці (промисловість, сільське господарство, 
лісове господарство, медицина)” [7]. 

Із  приблизно  300  досліджень  і  статей  найвидатнішими  є:  “Екологічні  та  соціологічні 
дослідження  мохоподібних  лісу  Стеліоара  (Буковина)”,  “Пасовища  гір  Бучежь”,  “Біологічні 
дослідження  деяких  рослинних  утворень  в  Румунії”,  “Еволюція  рослин  відображені  в 
останніх  роботах  з  ботаніки”,  “Характеристика  мохоподібних  в  Румунії:  Добруджа”.  Помер 
Т. Штефуряк  4  жовтня  1986  р.  в  Бухаресті  та  був  похований  на  рідній  землі  у  Кимпулуг 
(Сучава) [5]. 
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Висновки.  Історія  розвитку  географічної  науки  у  ЧНУ  досить  цікава.  Важливою  для 
дослідження  історії  української  географії  та  географії  України  є  періодизація  їх  розвитку. 
Так,  розвиток науки у Чернівецькому  університеті пройшов декілька  епох:  австрійська,  ру‐
мунська, радянська, розвитку за часів незалежності. Для історії географії як науки особливе 
значення має  дослідження  джерел  географічної  інформації  і  персоналій.  Досліджуючи  роз‐
виток  географічної  науки  за  часів  румунського  періоду,  можна  побачити  що  румуномовні 
вчені  географи також не  залишилися байдужими до  української  географії. Про це  свідчить 
їхній  вагомий  внесок  у  розвиток  як  географічної  науки  університету,  так  і  України.  Серед 
таких вчених відзначаємо: К. Гурмузакі, К. Братеску, М. Гушуляка, Т. Штефуряка та ін. 
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Апперцепція  –  усвідомлене  світосприйняття,  категорія,  запропонована  ще  І.  Кантом 
для  обґрунтування  особливостей  людського  процесу  пізнання.  Ідея  апперцепції  простору, 
тобто усвідомленого сприйняття його, вже досить давно існує та розвивається в якості від‐
носно  самостійної  концепції  філософських  досліджень  просторово‐часового  континууму.  Її 
можна  зустріти  як  серед  класичних  наукових  ідей,  так  і  в межах  некласичних  і  постнекла‐
сичних  напрямів  філософії  науки.  В  рамках  останнього  напряму  поступово  викристалізо‐
вується  ідея  оцінки  простору  та  просторовості  з  точки  зору  людяності,  гуманізму,  гумані‐
стичної парадигми постдисциплінарних наук. Саме в цьому ключі апперцепція простору роз‐
глядається  не  лише  з  позицій  існування  об’єктно‐предметної  цілісності  його  пізнання,  але 
через  призму  його  відображення  у  свідомості  людей.  Всі  властивості  простору,  його  абсо‐
лютність (за І. Ньютоном), відносність (за А. Ейнштейном), континуальність (за І. Кантом) та 
дискретність  (за  К.  Ріттером,  А.  Геттнером),  наповненість  та  спустошеність  (за  Ю.  Голуб‐
чіковим та Д. Замятіним) тощо, всі вони спираються на імператив гуманістичного мислення, 
всі  вони  підводять  до  думки  про  людиновимірність  простору, що  і  зумовлює  актуальність 
даного дослідження. 
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Об’єктивність  категорії  простору  важко  заперечити.  Вона  існує  незалежно  від  суб’єк‐
тивних  уявлень  дослідника  нарівні  із  категорією  часу,  як  одна  з  базових  основ  існування 
матеріального світу. За вдалим висловом Ю. Саушкіна,  “поняття простору  і часу включені у 
поняття  матеріальних  тіл,  явищ  і  процесів  остільки,  оскільки  саме  порядок  їхнього  взаєм‐
ного розташування один біля другого називається простором, а порядок їхнього плину один 
після другого – часом” [5]. В світі нематеріально‐духовному, в світі абсолютних ідей та транс‐
цендентальних субстанцій, категорії простору і часу вже не мають таких усталених позицій, 
як в попередньому варіанті, і, на думку цілого ряду науковців‐філософів (починаючи від Пла‐
тона  та  закінчуючи  Кантом,  Гуссе=рлем,  Вітгенштайном  та  ін.)  [4],  не  є  перманентно 
непоруш‐ними  та  незаперечними.  Дослідження  плинності  та  неусталеності  простору‐часу  в 
абсолют‐ному  трансцендентальному  вимірі  дещо  виходить    за  рамки  цього  дослідження, 
тому ми зупинимось на апперцепції простору лише звичного нам матеріального світу. 

Незважаючи на об’єктивність цієї категорії, в усвідомленому світосприйнятті індивіда, 
простір буде відображатись лише через особливості його  гносеологічного досвіду та  соціа‐
льно‐гуманізованих комунікацій. Фактично, кожна людина, якщо вона є елементом суспіль‐
ства та певним виокремленим  соціальним  індивідом, має  свій власний простір,  обмежений 
не  лише  рівнем  та  особливостями  його  пізнання  (в  якому  дослідник  часто  схиляється  до 
гіпотетичного уявлення про цю категорію), а перш за все обмежений власною людиновимі‐
рністю та комунікативністю.  Іншими словами,  усвідомлене  сприйняття простору обмежене 
тими соціально‐гуманістичними особливостями людини, якими вона володіє в даний період 
часу, за даного типу сформованості суспільної формації і соціальних комунікацій, в конкрет‐
ному ландшафті і за конкретних обставин розвитку суспільного прогресу.  

Простір індивіда обмежується гуманістичним забарвленням і соціальними контактами, 
особистими або опосередкованими. Так, ми отримуємо уявлення про простір лише завдяки 
нашій власній його характеристиці, або опису та аналізу його в думках  інших індивідів. Без 
такого опису та аналізу, простору для нас не  існує. Якщо простір не містить гуманістичних 
елементів, тобто не підпадає під ознаки людиновимірності (його не можна охарактеризувати 
за допомогою людських відчуттів або виокремити від інших просторів за допомогою логіко‐
семантичних  схем  і  засобів),  то в нашій  свідомості, нашому усвідомленому світосприйнятті 
його також не існує. І, нарешті. Якщо в певному просторі немає соціальних контактів людини 
(скажімо, сучасні електронно‐комп’ютерні соціальні інтернет‐мережі формують такий простір 
на  основі  контактності  та  комунікацій  різних  індивідів  та  груп  населення),  то  в  свідомості 
індивіда такого простору теж немає. 

Отже,  усвідомлене  сприйняття  простору  обов’язково  має  проходити  через  призму 
людяності та людиновимірності його гносеологічних трактовок. Фактично, будь‐яке сприй‐
няття  середовища,  його  об’ємів,  протяжності,  наповненості  та  інших  просторових  характе‐
ристик неможливе без гуманістичного забарвлення. Людський простір скрізь є соціальним. 
Отже, він залежатиме від цілого ряду принципових гуманістичних характеристик людського 
способу пізнання, провідними з яких є такі: 

1. рівень та напрям освіти індивіда (або соціальної групи індивідів), від яких залежать 
ті  засадничі підвалини знань та уявлень про простір, які характеризують його усвідомлене 
сприйняття. Представники різних напрямів розвитку науки (технічних, природничих, гума‐
нітарних) та індивіди різного освітнього рівня (неписьменні, з початковою, середньою, вищою 
освітою)  будуть  усвідомлювати  простір  по‐різному  та  робити  висновки  щодо  його  сприй‐
няття, виходячи з тих наукових та освітніх засадничих особливостей, які є усталеними для їх 
усвідомленого досвіду. Тому,  в  середовищі представників різних професій, різних наукових 
напрямів  та  соціально‐освітніх  груп  простір  буде  усвідомлюватись  зовсім  по‐різному,  від 
звичайного  буденного  уявлення  протяжності,  наповненості  та  геометричних  особливостей 
земної  поверхні  до  міркувань  про  його  внутрішні  онтологічні  властивості  і  буття  в  ньому 
людини; 

2. характер  та  рівень  світоглядного  кругозору,  тип  мислення  і  психосоціальної 
поведінки індивіда, які характеризуватимуть відношення людини до простору, увесь спектр 
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тих людських якостей, що в своїй єдності породжують гуманістичне забарвлення уявлень та 
усвідомленого сприйняття фундаментальних категорій буття матеріального світу. Кругозір 
людини забезпечуватиме в її усвідомленому сприйнятті простору багатоаспектність та різно‐
плановість  уявлення.  Від  його  характеру  (обрання  життєвої  позиції)  залежить  ставлення 
людини не лише до геометричних властивостей, наповненості та конфігурації простору, але 
й до свого місця в ньому та місця інших індивідів, а також міркування про місце і розподіл в 
просторі різних елементів буття. Типи мислення людини (гуманітарний, технічний, філософ‐
ський склад розуму тощо) допоможуть формуванню у індивіда специфічного усвідомленого 
сприйняття простору, як: 1) елементу образного світу, сповненого якісних ознак і людинови‐
мірних  характеристик  (людині  взагалі  властиво  надавати  всім  абстрактним  і  не  одухотво‐
реним речам і явищам людських якостей, присвоювати їм особистісну атрибутику [2]), 2) як 
множини  логіко‐математичних  моделей  та  властивостей,  в  основі  яких  лежать  формалізо‐
ваний підхід та кількісні розрахунки [3], і 3) як абстрактно‐універсальної категорії, онтологія 
та пізнання якої буде знаходитись в рамках прийнятної для  індивіда науково‐філософської 
парадигми  [1, 4]. Психо‐соціальна поведінка  індивіда  (його характер, темперамент, людські 
властивості)  впливатимуть на буденне усвідомлення та  осягнення простору  з позицій уяв‐
лення про  його  протяжність  (звуженість),  наповненість  (спустошеність),  обмеженість  (без‐
межність),  доступність  (недоступність)  та  ін. Представники різних психолого‐поведінкових 
типів  (холерики, флегматики,  сангвініки, меланхоліки)  усвідомлюватимуть простір  та його 
властивості,  виходячи  виключно  із  своїх  власних  людських  якостей,  із  свого  внутрішнього 
темпераменту  та  життєвої  позиції.  І  ті  особливості  та  властивості  простору,  що  здавати‐
муться  для  сангвініка  важливими  та  вкрай  необхідними  і  достатніми,  для  меланхоліка  не 
будуть відігравати такого значення; 

3. віковий та життєвий досвід індивіда визначають як розширення уявлень про простір 
сам по собі, так і розширення самого простору, в межах якого існує індивід. Так, простір ди‐
тини дуже малий й обмежений власною кімнатою, оселею та подвір’ям. Її досвід та уявлення 
про простір нерідко не виходять за межі цих територій. А уявлення про інші його елементи 
дитина черпає переважно від дорослих та батьків. Простір дитини розмежовується на “свій”, 
усталений, рідний, звичний, в межах якої вона відчуває себе “вдома” –  і  “чужий”, що проти‐
ставляється попередньому і є незрозумілим, некомфортним та неорганізованим для її життя. 
Простір дорослої людини обмежується тим життєвим досвідом, якого вона набула в різний 
час свого життя. З віком він змінюється і зростає. Змінюється уявлення та обшири “власного” 
і  “чужого”  простору.  Перший  може  розширитись  до  меж  того  населеного  пункту,  в  якому 
мешкає  людина,  або  навіть  до  меж  країни  (декількох  країн),  другий  –  існувати  відразу  за 
межами “власного” простору. Простір людини похилого віку знову звужується й обмежується 
як фізичними можливостями  її пересування,  так  і  тими соціальними перешкодами  її діяль‐
ності,  які  формуються  в  суспільстві.  Ця  ситуація  може  порушуватися  різними  чинниками, 
наприклад,  фізичними  та  психологічними  можливостями  людини  до  освоєння  простору,  а 
також суспільними особливостями її просторового буття. Взагалі, апперцепція простору, як і 
весь процес пізнання має чіткі вікові обмеження. Індивід не здатен пізнати більше, ніж може 
встигнути  фізично  та  психологічно  протягом  свого  земного  буття.  Тому,  апперцепція  про‐
стору замкнена в рамках життєвого досвіду окремої людини, що передається через покоління і 
замикається  в  коло  гносеологічної  спіралі.  Нові  покоління,  інші  індивіди  починають  свій 
процес  пізнання  та  освоєння  простору  майже  з  нуля,  заново  відкриваючи  його  для  себе  і 
користуючись  надбаннями  попередніх  поколінь  в  питаннях  апперцепції  простору  лише  на 
умоглядно‐абстрактні  стадії  пізнання.  Їх  практично‐діюча  складова  в  процесі  апперцепції 
постійно відновлюється зі зміною поколінь суб’єктів пізнання; 

4. переважаючий ландшафт постійного (або відносно тривалого) перебування інди
віда,  формує  у  нього  переважні  уявлення  про  дискретність  і  протяжність  простору,  його 
нескінченність й обмеженість, ускладненість та спрощеність, наповненість та спустошеність. 
В процесі апперцепції простору індивід приходить до думки про те що всі ці властивості та 
характеристики  простору  лише на  перших  погляд  взаємно  виключають  одне  одного,  а  на‐



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 87 

 

справді  слугують  доповненням  і  можуть  проявлятись  в  конкретному  просторі  одночасно. 
Однак,  він  часто  не  може  пересилити  звичні  й  традиційні  для  себе  уявлення  про  простір, 
навіяні  домінуючим  ландшафтом,  з  яким  він  постійно  контактує.  Так,  мешканці  гірських 
територій  або  важкодоступних  регіонів  більшою мірою  усвідомлюють  простір,  як  складну, 
дискретну,  насичену  різними  об’єктами,  строкату  та  розмаїту,  обмежену  форму  існування 
елементів матеріального світу. Мешканці рівнинних, приморських регіонів тощо, навпаки, в 
своєму  сприйнятті  простору  виходять  з  міркувань  його  континуальності,  безперервності, 
нескінченності, пустоти (або недостатньої наповненості та високої одноманітності). Жителі 
міст, особливо великих мегаполісів, сприймають простір, як складну, модульну, переповнену 
різними об’єктами систему локальних вузькоспеціалізованих місць реалізації цілей із кому‐
нікаціями між ними. Для них майже не відчутними є такі характеристики простору, як площа, 
висота, орієнтація. А мають значення лише відстані, локалізація і функціональна приналеж‐
ність територій та системи зв’язків між ними. За межами міста, для його мешканців життє‐
вого  простору  фактично  не  існує.  Там  починається  інший  простір,  який  наділений  зовсім 
іншими властивостями і підпадає під характеристики безкрайності, одноманітності, пустоти. 
Натомість,  жителі  сільських  територій  не  сприймають  простір  так  прямо  й  геометрично 
лінійно,  як міщани. Для них він  існує й  за межами конкретного населеного пункту  їх пере‐
бування та не обмежується його архітектурно‐розпланувальною структурою. Сільські жителі 
сприймають простір, як більш одноманітне явище, яке, щоправда, більш яскраво виражене в 
площі  території,  її  висотах,  протяжності,  орієнтації.  А  штучні  обмеження  простору  та  лінії 
комунікацій  маже  не  беруться  до  уваги.  Важливе  значення  при  цьому  відіграють  особисті 
контакти й комунікації, які розподіляють простір індивіда на “свій власний” і “чужий”; 

5. інтенсивність  і  спрямованість  соціальних  контактів  та  комунікацій, які  нерідко 
називають “соціальним простором”, самі по собі покликані виокремити і сконфігурувати той 
простір людини, який обмежується  її колом спілкування та  соціальними групами однодум‐
ців. Цей простір, як правило, є екстериторіальним та екснаціональним, він може розповсюдь‐
жуватись далеко за межі населених пунктів та державних кордонів, в яких перебуває індивід 
та обмежуватись, хіба що, мовними та, інколи, культурно‐релігійними та освітньо‐професій‐
ними бар’єрами. Весь той простір, що знаходиться за межами соціальних контактів індивіда, 
для нього має здебільшого абстрактне, ефемерне значення. А внутрішній простір, натомість, 
незважаючи на його віртуальність, володіє чіткою структурою, розмежованою інтересами та 
соціальною приналежністю індивіда. Відомий слоган однієї із соціальних комп’ютерних мереж 
“Я  в  моєму  світі”  дуже  влучно  передає  загальну  характеристику  цього  феномену.  Простір 
соціальних контактів в сучасну інформаційно‐електронну еру комунікацій виходить на пер‐
ший план і фактично сам по собі окреслює межі усвідомленого сприйняття людиною просто‐
рових якостей. За межами своїх соціальних контактів людина фактично не здана усвідомити 
простір та просторовість, які набувають для неї абстрактного, образно‐відособленого харак‐
теру. Лише в соціальному середовищі, яке є людиновимірним по своїй суті, яке є гуманітарно‐
забарвленим  і  несе  за  собою  елементи людяності  знань про простір  і можлива повноцінна 
реалізація  усвідомленого  сприйняття  останнього.  Не  останнє  місце  в  такому  сприйнятті 
належить  географічним  знанням  індивіда,  що  знаходяться,  зокрема,  царині  гуманітарної 
географії [1, 3]. 

На  основі  проведеного  дослідження  можна  зробити  ряд  узагальнених  висновків. 
Апперцепція простору не вичерпується суто системним формалізованим підходом до вивчен‐
ня  певних  природних  чи  суспільних  комплексів.  Вона  має  яскраво  виражене  гуманістичне 
забарвлення, носить елементи людиновимірності в усвідомленні простору, в уявленнях про 
його властивості та характерні риси. 

 

Список використаних джерел 

1. Голубчиков Ю. Н. Основы гуманитарной географии / Ю. Н.  Голубчиков.  – М.: Инфра‐М, 
2011. – 368 с. 

2. Замятин Д. Н. В  сердце воздуха. К поискам сокровенных пространств: Эссе.  / Д. Н. За‐
мятин. – СПб.: издательство Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с. 



88 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

3. Гладкий О. В. Гуманістична парадигма географії / С. І. Іщук, О. В. Гладкий // Економічна 
та соціальна географія: Наук. зб. – 2004. ‐ Вип. 55. – C. 11–20. 

4. Кант  И.  Критика  чистого  разума  /  И.  Кант.  –  Симферополь  :  Реноме,  2003.  –  464с.  – 
(Интеллектуальная библиотека). 

5. Мороз С. А. Методологія географічної науки / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. – 
К.: Заповіт, 1997. – 333 с. 

* * * 
 

УДК  371. 015. 911. 2 
 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В УЧНІВ ДО 
ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЯК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Володимир Попов 

 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Україна, 40007, м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 5, 
email: sumycoippo@rambler.ru 

 
Постановка  проблеми.  Серед  значної  кількості  проблем,  що  стосуються  удоскона‐

лення  навчального  процесу,  проблема формування  пізнавальних  інтересів школярів  була  і 
залишається  однією  із  важливих  та  актуальних  у  педагогіці  та  методиці  викладання  нав‐
чальних дисциплін. З огляду на зазначене проблему формування та розвитку пізнавального 
інтересу  розглядаємо  як  важливий напрям поліпшення  якості  навчальних  досягнень  учнів 
основної  школи  з  вивчення  фізичної  географії.  Звідси  важливості,  на  наш  погляд,  набуває 
пошук найдосконаліших форм, методів, прийомів організації навчально‐виховного процесу, 
які  б  сприяли  збудженню  в  учнів  інтересу  до  вивчення  предмету,  забезпеченню  стійкої 
мотивації,  зацікавленості  у  здобутті  природничо‐географічній  освіти  та  водночас  зробили 
уроки географії цікавими. 

Аналіз  останніх  досліджень. Варто  зазначити, що  проблема формування  пізнаваль‐
ного  інтересу  багатогранна  і  пов’язана  з  проведенням досліджень  з  різних  аспектів  науко‐
вого пізнання. Так,  особливості  інтересу та проблеми його розвитку вивчали вітчизняні та 
зарубіжні  науковці:  Б.  Ананьєв,  Р.  Бенуа, Ю.  Бабанський,  І.  Бех,  Н.  Бібік,  Л.  Божович,  Л.  Ви‐
готський, С. Гончаренко, Л. Гордон, І. Зязюн, О. Жемеров, К. Ізард, С Карлссон, О. Киричук, О. Ко‐
вальов, В. Корнєєв, І. Лернер, В. Лозова, В. Мадзігон, А. Маслоу, В. Моляко, Н. Морозова, В. М’яси‐
щев, В. Оконь, В. Паламарчук, В. Пестушко, І. Підласий, С. Рубінштейн, О.  Савченко, М. Скаткін, 
Т. Сущенко, Г. Щукіна та ін. 

Аналіз ситуації щодо розробленості та важливості проблеми створює передумови для 
дослідження можливостей розвитку пізнавального  інтересу в учнів до фізичної географії. З 
огляду  на  це, метою  дослідження  є  вивчення  питання формування  пізнавальних  інтересів 
учнів  до  предмету  як  психолого‐педагогічної  проблеми.  Дослідження  окресленої  пробле‐
матики доречно, на наш погляд, починати  із з’ясування сутності  інтересу як наукової кате‐
горії та поняття, яке охоплює все розмаїття складових чинників, від яких залежить форму‐
вання пізнавальних інтересів. 

Виклад  основного  матеріалу.  Розглядаючи  дефініцію  поняття  “інтерес”,  слід  зазна‐
чити наявність різних поглядів на його тлумачення. Так,  за словником С. Ожегова, поняття 
“інтерес”  трактується  як:  1)  увага,  яка  збуджується  чимось  значущим,  привабливим;  2)  за‐
цікавленість, значущість [10, c. 216]. 

В Українському педагогічному словнику дефініція “інтерес” (від латинського enterests – 
має  значення,  важливо)  розглядається  як  “форма  виявлення  пізнавальної  потреби,  яка  за‐
безпечує  спрямованість  особистості  на  усвідомлення  мети  діяльності  й  тим  самим  сприяє 
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орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому відображенню дійс‐
ності. Суб’єктивно інтерес виявляється в емоційному тоні, якого набуває процес пізнання, в 
увазі до об’єкта. Задоволення інтересу викликає нові інтереси, які відповідають більш висо‐
кому рівню пізнавальної діяльності” [ 5, c. 147]. 

Доволі подібне визначення знаходимо у Психологічному тлумачному словнику, а саме: 
“інтерес – форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості на 
усвідомлення цілей діяльності й цим сприяє орієнтуванню, ознайомленню з новими фактами, 
кращому відображенню дійсності” [ 13, c. 183]. 

У Психологічній енциклопедії поняття “інтерес” розкривається як форма вияву вибірко‐
вого ставлення особистості до об’єкта, що визначається його життєвою важливістю та емо‐
ційною привабливістю. Суб’єктивно він виявляється в емоційному забарвленні пізнавальних 
потреб людини, а також як спрямованість особистості на певний об’єкт чи певну діяльність, 
викликану позитивним, зацікавленим ставленням до чогось, когось [12, с. 159]. 

З  огляду  психолого‐педагогічної  науки  С.  Гончаренко  розглядає  інтерес  як  форму 
прояву  пізнавальної  потреби.  Інтерес  у  навчанні  він  визначає,  як  “…активне  пізнавальне 
ставлення  учнів  до  навчання  і  праці,  один  із  найістотніших  стимулів  набуття  знань.  При 
наявності інтересу знання засвоюються ґрунтовно, міцно. Завдання навчання полягає у форму‐
ванні в дитини, в міру її розвитку, все ширшого кола стійких позитивних інтересів” [5, с. 148]. 

Проведення певного наукового узагальнення дає можливість констатувати, що науковці 
по‐різному підходять до висвітлення сутності поняття  інтересу. Проте більшість з них роз‐
глядають  інтерес  як  суб’єктивне  прагнення  особистості  до  пізнання  предметів  та  явищ 
навколишньої  дійсності,  його  пізнавальну  значущість.  Варто  зазначити,  що  існують  різні 
підходи щодо визначення сутності висхідного поняття. 

Перший  –  інтелектуальний,  пов’язаний    з  пізнанням навколишньої  дійсності,  тобто  з 
інтелектуальною діяльністю особистості. Інтерес викликає в неї те, що підлягає пізнанню, а 
це, в свою чергу, дає підстави стверджувати, що психологічну основу інтересу складає  інте‐
лектуальна  сторона  психіки.  У  цьому  контексті  розглядають  інтерес  учені  В.  М’ясищев, 
С. Рубінштейн [7, 12]. 

Другий – емоціональний.  Інтерес в особистості викликає те, що приваблює до себе та 
сприяє  виникненню  позитивних  емоцій.  Все  це  складає  емоційну  характеристику  відно‐
шення учня до предмету. І навпаки, те, що викликає негативне ставлення в особистості, по‐
збавляє у неї  інтерес. Таким чином, сутність  інтересу розглядається як емоціональна сфера 
психіки  людини,  адже  саме  її  елементи,  зокрема  позитивні  емоції,  впливають  на  появу  чи 
втрату  інтересу.  Зазначену  проблему  розкривають  у  своїх  дослідженнях  науковці  О.  Кова‐
льов, Н. Кузьмін, Є. Щербаков [6, 11]. 

Третій – вольовий. З позиції вольової активності особистості розглядають інтерес, зо‐
крема  Б.  Ананьєв, М.  Бєляєв.  На  їх  думку,  інтерес  є  стимулом  активності  та  виражається  в 
прагненні людини до предмету, яким вона цікавиться. Пізнавальний процес, що відбувається  
під впливом інтересу   з початкового етапу (постановки мети, пізнавальної задачі) до досяг‐
нення певного результату, являє собою своєрідний рух, що супроводжується вольовою спря‐
мованістю [1, 2]. 

З огляду на вище зазначене інтерес являє собою своєрідну сукупність інтелектуальних, 
емоціональних  та  вольових  процесів.  Ядро  ж  інтересу  складають  інтелектуальний  та  емо‐
ціональний  компоненти  інтересу,  тісно  взаємопов’язані  між  собою.  Цю  точку  зору  розкри‐
вають у своїх наукових дослідженнях Л. Виготський та С. Рубінштейн [4, 14]. Вчені доводять, 
що  взаємодія  емоцій  та  мислення  створюють  для  особистості  сприятливі  передумови  для 
майбутньої  діяльності,  а  взаємодія  інтересу  та  радості  утворюють мотиваційну  основу для 
творчого  пізнання.  На  їх  думку,  саме  єдність  інтелектуальних,  пізнавальних  та  емоційних 
моментів визначає сутність інтересу. 

Відома дослідниця пізнавального інтересу в педагогіці Г. Щукіна наголошує на особли‐
вому значенні інтересу в шкільному віці. На її думку, “...інтерес виступає як: вибіркова спря‐
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мованість  людини  на  об’єкти  та  явища  навколишньої  дійсності;  тенденція,  намагання,  по‐
тужний збудник активності людини, під впливом якого психічні процеси перебігають інтен‐
сивно, а діяльність стає привабливою і продуктивною; особливе, вибіркове, наповнене актив‐
ними  задумками,  сильними  емоціями,  вольовими  прагненнями  відношення  особистості  до 
навколишнього  світу,  до  його  об’єктів,  явищ,  процесів”  [16,  с.  13].  Вчена  акцентує  увагу  на 
багатоаспектності пізнавального інтересу та розглядає його, зокрема, як: 
 засіб навчання.  У цьому контексті, на думку вченої,  інтерес часто виступає в педаго‐

гічній  практиці  “…як  зовнішній  стимул,  як  засіб  активізації  пізнавальної  діяльності  учнів, 
ефективний інструмент вчителя, що робить процес навчання привабливим, привертає увагу 
учнів,  змушує  активізувати  їх  мислення,  хвилюватися  і  переживати,  захоплено  працювати 
над поставленною навчальною задачею”; 
 мотив діяльності учіння. При цьому увага зосереджується на тому, що “пізнавальний 

інтерес, як сильний мотив учіння, черпаючи із зовнішнього світу будівельний матеріал, гене‐
ралізуються у подібних ситуаціях і стає могутнім утворенням самої особистості”; 
 стійку якість особистості. Науковець указує на “…закріплення постійно функціоную‐

чого у діяльності учня пізнавального інтересу у взаємозв’язку з мотивами і стійкими спосо‐
бами поведінки. Пізнавальний інтерес, насамкінець, стає стійкою рисою людини, його особи‐
стості, та проявляє себе у будь‐якій обстановці, в будь‐яких умовах” [17, с. 6]. 

Розглядаючи  проблему  в  цьому  контексті,  Н. Морозова  наголошує, що  “пізнавальним 
інтересом  є  таке  прагнення  до  знань  і  до  самостійної  творчої  роботи,  яке  поєднується  з 
радістю пізнання  і  прагненням  людини  якомога  більше  дізнатися  нового,  зрозуміти,  з’ясу‐
вати, засвоїти” [8, с. 15]. 

Л. Божович визначає пізнавальний інтерес як “потребу в знаннях, орієнтацію людини в 
дійсності” [3, с. 12]. 

Варто  також  навести  точку  зору  В.  Лозової,  яка  зазначає,  що  пізнавальний  інтерес  є 
“своєрідною  формою  виявлення  активності,  причому  активність  одночасно  впливає  і  на 
формування інтересів, потреб, мотивів особистості. В діалектичній єдності потреби, мотиви, 
інтереси  відповідно  впливають  на  готовність  особистості  певним  чином  задовольняти  п‐
отреби” [7, с. 8]. 

Слушною  є  думка О.  Савченко про  те, що пізнавальний  інтерес  –  це  стимул. Причому 
значення  цього  стимулу  він може набувати  лише  за  умов  його  постійного  розвитку  у  нав‐
чанні [15, с. 122]. 

Як бачимо з аналізу наукових джерел основу пізнавального інтересу утворюють складні 
психологічні процеси, які спричиняють різноманітні прояви розвитку інтересу в навчанні. З 
огляду  психології  та  педагогіки,  він  є  тією  основою  навчальної  діяльності,  яка  забезпечує 
школярам  активне  та  усвідомлене  засвоєння  навчального  матеріалу,  а  відтак  робить  нав‐
чання результативним, що приносить радість та задоволення як учню, так і вчителю. 

Інтерес викликає бажання дізнатися щось нове про об’єкт. Проблемність, невідомість, 
новизна збуджують інтерес. Цікавим є те, що ще є невичерпним, не до кінця дослідженим. А 
отже, цікавим є предмет, який потребує руху думки, подальшого заглиблення в нього [14]. 

Оскільки географія, як шкільна наука, має надзвичайні можливості для розвитку інте‐
ресу в учнів, зацікавленість предметом в них може викликати використання нового, невідо‐
мого матеріалу, при цьому обов’язковим є поєднання його з уже засвоєним. На нашу думку, 
одним із універсальних засобів у вирішенні проблеми є елементи цікавої географії у вигляді 
різноманітних  фактів,  цифр,  описів  подій,  об’єктів  та  явищ,  цікавих  історій,  особливо  при 
вивченні курсу фізичної географії. Ми переконані, як засіб забезпечення позитивного емоцій‐
ного фону  уроку,  елементи цікавої  географії,  безумовно,  сприяють розвитку пізнавального 
інтересу в учнів до вивчення навчальної дисципліни. 

Висновки  та  напрям  подальших  досліджень.  Таким  чином,  варто  зазначити,  що 
питання формування в школярів пізнавального інтересу до предмету, належить до найбільш 
актуальних проблем психолого‐педагогічної науки. Різноманітність  існуючих точок  зору та 
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підходів до визначення змістової складової вихідного поняття “інтерес” свідчить про склад‐
ність та багатоаспектність його як наукової категорії, Враховуючи, що значна роль у шкільній 
освіті,  вимоги до якості якої в  суспільстві постійно зростають, належить географії,  вчитель 
має реалізувати всі навчально – виховні можливості предмета, докласти зусиль для зацікав‐
лення учнів ним, використати різноманітні засоби формування пізнавальних інтересів, оскіль‐
ки пізнавальний  інтерес, як засіб навчання,  створює передумови для актуалізації найбільш 
важливих  елементів  знань,  успішного  оволодіння  вміннями  та  навичками,  є  важливою 
умовою ефективного навчання; як засіб учіння, сприяє зустрічному рухові учня до вчителя, 
який особливо необхідний для успішного процессу навчання; як стійка риса характеру учня, 
сприяє формуванню допитливої, активної, пошукової, творчої, компетентної особистості. 

Зважаючи на те, що можливості елементів цікавої  географії як потужного стимулу до 
пізнавальної  діяльності  залишаються  недооціненими  та  недостатньо  вивченими,  наше  по‐
дальше дослідження вбачаємо у розгляді власне технології запровадження елементів цікавої 
географії у вивчення шкільного курсу фізичної географії. 
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Застосування екологічних підходів у  суспільній географії  і, навпаки,  суспільно‐геогра‐

фічних методів  дослідження  для  розв’язання  екологічних  проблем  змушує  задуматись  над 
сучасними типами територіальних структур, які традиційно розглядаються у географії. 

Хоча  взаємодія  суспільства  і  природи  існує  вже  тисячоліття,  проте  людство  почало 
активно вивчати його у глобальному масштабі відносно недавно. Лише у кінці ХІХ ст., коли 
почали прискорено розвиватися біологія  та  географія,  з’явилися перші праці  з цієї  пробле‐
матики. Це пояснюється об’єктивними процесами розвитку суспільства. Саме у цей час форму‐
ються перші великі промислові райони та міські агломерації у Західній Європі та Північній 
Америці.  Зрозуміло, що  наукова  громадськість  не  могла  оминути  таких  суттєвих  змін  дов‐
кілля,  і  на  зміну  географічному  прийшов  економічний  детермінізм  і  соціальний  дарвінізм. 
Зміну акцентів у географічній науці можна відслідкувати у працях видатного французького 
географа  і країнознавця Е. Реклю. Коли його перше енциклопедичне видання носило назву 
“Природа і людина”, то у другому пріоритети докорінно змінилися і воно вийшло під назвою 
“Людина і природа”. 

Цікаво, що  такі    терміни  і  галузі  знання як  “екологія”  та  “антропогеографія”  виникли 
майже  одночасно  і,  до  певної  міри,  відображали  однакову  тенденцію.  Перший  введений  у 
науковий  вжиток  відомим  німецьким  біологом  Е.  Геккелем  у  1866  р.  як  досить  вузький 
біологічний  термін.  Геккель  зазначав,  що  “Екологія  –  наука  про  взаємодію  організмів  між 
собою,  так  само,  як  хорологія  –  наука  про  географічний  і  топографічний  розподіл  організ‐
мів…”. Вчений ототожнював екологію з економією природи [2, с. 359, 360]. Термін “антропо‐
географія” широко ввійшов у науковий вжиток після однойменних фундаментальних праць 
Ф. Ратцеля у 1882 і 1891 роках. На обох вчених величезний вплив мала праця Ч. Дарвіна “Про 
походження видів” (1859). Якщо тодішня екологія у центр середовища ставила живі організми, 
то антропогеографія у центр досліджень поставила людину та її спільноти [6]. 

Окремі географи вже тоді бачили шкідливі наслідки людської діяльності для природи. 
Дж. Марш своїй праці “Людина і природа” (1864) дав ще уточнюючу назву “людина руйнівник 
гармонії в природі”. Екологія, вивчаючи середовище у якому живуть організми, змушена була 
помічати проблеми зміненого, а часом, і шкідливого довкілля. Проте, у цей час вона не була 
синонімом поняття “охорона природи”. Наприклад у працях С. Рудницького, чи в “Енцикло‐
педії Українознавства” за редакцією В. Кубійовича відсутній термін  “екологія”, оскільки він 
мав  тоді  вузьке  біологічне  значення.  Хоча  вони  у  своїх  працях  приділяли  достатньо  уваги 
проблемам раціонального використання природних ресурсів (особливо земельних і лісових) 
та охорони природи. 

За  тривалий  час  екологія  перейшла  від  дослідження  середовища  окремої  особини  до 
вивчення екосистем, зокрема і людини як біологічного виду. У суспільній географії до цього 
часу вже було розроблено кілька теорій розміщення господарства, запропонованих переважно 
економістами. Ще на початку ХІХ ст. німецький вчений Й. Тюнен створив теорію штандорту 
сільського господарства у своїй праці “Ізольована держава у її відношенні до сільського госпо‐
дарства і національної економіки” (1826). Після завершення промислової революції у Німеч‐
чині економіст А. Вебер розробив відповідну теорію розміщення промисловості (1909). Одно‐
часно  антропогеографія  також  диверсифікувалась.  У  колишньому  СРСР  гіпертрофованого 
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розвитку набула  економічна  географія,  у межах якої виокремились напрямки по вивченню 
природних  ресурсів  та  раціонального  природокористування.  Розвивались  також  теорії  сус‐
пільно‐географічних систем (від теорії ТВК М. Колосовського до теорій соціально‐економіч‐
них  (М. Шаригін, Б. Хорєв, М. Паламарчук)  і  соціально‐екологічних  систем  (С. Лавров,  Г. Ба‐
чинський). 

У фізичній географії спочатку панував зональний підхід, започаткований О. Гумбольд‐
том, але коли рівень досліджень дійшов до невеликих ПТК, переміг ландшафтний підхід, що 
базується на літологічній основі. При подальшій диференціації географічної науки її природ‐
нича та суспільна вітка почали віддалятися одна від одної, а в окремих дослідженнях, інтегру‐
ватися з іншими науками. 

Інколи вчені‐географи здійснювали спроби знайти спільні підходи до вивчення проблем 
різнорангових  територій.  Можна  згадати  про  басейновий  підхід,  розроблений  американ‐
ськими вченими (Г. Уайт), а в Україні підтримуваний школою проф. І. Ковальчука. Басейнові 
дослідження р. Теннесі проводилися з метою зарегулювання паводків. Як виявилося, опти‐
мальним шляхом  вирішення  цієї  проблеми  стало  спорудження  системи  водосховищ,  гідро‐
електростанцій  та  потужного  територіально‐виробничого  комплексу на  їх  базі  [4].  Пізніше 
басейновий підхід застосовувався для дослідження окремих річок США і навіть р. Меконг. Ця 
методика найкраще підходить  для  гірських  регіонів,  де  у межах  річкових  басейнів  поєдну‐
ються природні  і  суспільно‐географічні системи. Це, наприклад, чітко спостерігається у гір‐
ських районах Львівської, Івано‐Франківської та Закарпатської областей. 

Ще  одна  інтегративна  теорія  у  географії  була  запропонована  американським  геогра‐
фом К.  Зауером  та  німецьким  вченим К.  Троллем.  У  праці  “Морфологія  ландшафту”  (1925) 
К. Зауер зазначає, що географія займається вивченням предметів і явищ на земній поверхні, 
які відрізняються від місця до місця незалежно від їх природної чи культурної приналежності. 
Людина в рамках того культурного середовища, до якого вона належить, здійснює роботу у 
навколишньому  середовищі  і  трансформує  його  в  культурний  ландшафт  [3].  Розвиваючи 
теорію культурного ландшафту К. Тролль запропонував такі нові напрямки у науці як “ланд‐
шафтна екологія”  (1939 р.) та  “геоекологія”  (1968 р.). Він розумів культурний ландшафт як 
поєднання природної  та  антропогенної  складової.  Саме на невеликих територіях це прояв‐
ляється найбільш чітко. 

Розвиток теорії екосистем навпаки йшов від локального до регіонального та глобаль‐
ного масштабів. Спочатку розглядалися біотопи на рівні найменших природних комплексів 
(луки,  водойми,  ділянки  лісу  і  т.  п.),  як  середовище  проживання  окремих  популяцій.  У  по‐
дальшому  екологи  вийшли  на  масштаби  спільнот,  які  приблизно  відповідали  природним 
зонам  у  географії,  адже  розподіл живих  організмів  на  великих  територіях  залежать  насам‐
перед  від поєднання  тепла  і  вологи. При виході на планетарний рівень досліджень біоеко‐
логія змушена була зважати на такий важливий чинник, як діяльність людини, адже за ви‐
словом В. Вернадського “людина стала провідною геологічною силою”. 

У  класичній  праці  американського  вченого  Ю.  Одума  “Екологія”  зазначається,  що  до 
1970‐их рр. екологію розглядали як один із розділів біології і лише у 1968–70 рр. цей термін 
отримав право на широке використання, зокрема і завдяки працям географа К. Тролля. Роз‐
почалася  екологізація  багатьох  галузей  науки,  але  з  іншого  боку  сама  біологічна  екологія 
географізувалася. Так, короткий опис  наземних біомів у книзі Ю. Одума повністю співпадає з 
основними природними зонами, які вже давно використовуються у географії. Серед наведе‐
них прикладів екосистем вагоме місце займають території  сильно змінені людською діяль‐
ністю  –  міста  та  агроекосистеми  [5],  традиційні  об’єкти  дослідження  суспільної  географії. 
При  їх  характеристиці широко використовується картографічний метод,  який  є  класичним 
методом географічної науки. 

Популярність  екологічних  досліджень  сприяла  їх  доброму  фінансуванню  та  інстру‐
ментальному забезпеченню. Завдяки цьому екологи вийшли на передові позиції в окремих 
напрямах науки. Насамперед це стосується енергетичних аспектів функціонування екосистем, 
що дозволяє класифікувати їх по новому і забезпечити наскрізність їхнього дослідження. Так, 
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практично третина першого тому “Екології” Ю. Одума присвячена розгляду потоків енергії в 
екологічних  системах.  Завершується  цей  великий  розділ  характеристикою  економічних 
аспектів використання енергії  [5]. Детально ці питання висвітлені також у  словнику‐довід‐
нику “Природокористування” (“Природопользование”) М. Реймерса. Це чи не єдине із доступ‐
них  джерел,  у  якому  детально  розглядається  закон  зниження  енергетичної  ефективності 
природокористування українського вченого С. Подолинського. 

Енергетичні  підходи,  на  жаль,  практично  не  використовуються  при  вивченні  різно‐
рангових територіальних систем у суспільній географії. Зараз економіко‐географічні дослід‐
ження  в  Україні  базуються  переважно  на  даних  офіційної  статистики,  які  публікуються  з 
певною  затримкою  і  часто  бувають  недостовірними.  Вивчення  потоків  енергії  можна  про‐
контролювати  за  допомогою  аерокосмічних методів  через  освітленість  тих  чи  інших  тери‐
торій  у  нічний  період  а  також  їх  теплове  забруднення.  При  цьому  можна  виявити  райони 
зосередження підприємств, які належать до тіньової економіки. Враховуючи зростаючі можли‐
вості космічних досліджень, вдосконалення методів  їх дешифрування, вивчення енергетич‐
них  аспектів  функціонування  територіальних  соціально‐економічних  систем  дозволило  б 
зробити революційні зміни у суспільно‐географічних дослідженнях. 
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Північно‐Західне  Приазов’я  займає  північне  узбережжя  Азовського  моря  і  як  геогра‐
фічна територія, обмежовується: зі сходу – лінією вододілу річки Берди; з заходу і північного 
заходу – лінією вододілу річок Дніпра і Молочної (з врахуванням басейну р. Великий Утлюк); 
на півночі – лінією вододілу Приазовської височини між річками Бердою (з Каратишем і Ка‐
ратюком) та системою приток Мокрої, Сухої Конки і Гайчура з Кам’янкою. З півдня територія 
обмежується береговою лінією Азовського моря з його затоками  і лиманами [3]. На дослід‐
жуваній території  протягом ХІХ–ХХ  ст.  створено лісові масиви  (Старобердянський, Алтагір‐
ський, Радивонівський, Семенівський, Терпінівський, Приазовський, Шелюговський та ін.) та 
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лісові  смуги  вздовж  сільськогосподарських  угідь,  берегами  ярів,  балок,  водойм.  Створення 
лісів і лісосмуг у Північно‐Західному Приазов’ї передбачало, в першу чергу, використання їх 
позитивної  середовищеформуючої  ролі.  Саме  на  зменшенні  швидкостей  вітрового  потоку, 
зміні  гідрологічного режиму ґрунтів, покращенні мікроклімату базується розвиток лісороз‐
ведення у посушливому степу. 

У різний час захисним лісорозведенням та вивченням його історії займалися такі вчені 
як В. П. Скаржинський, В. В. Докучаєв, Г. Ф. Морозов, Г. М. Висоцький, О. Л. Бельгард, П. С. По‐
гребняк, П. С. Паллас, В. Ф. Зуєв, В. О. Бодров, А. В. Альбенський, М. П. Анучин, Г. Г. Данілов, 
Б. В. Карузін, В. І. Коптєв, М. М. Милосердов, В. Я. Колданов, І. С. Мелехов, С. А. Генсірук, Є. С. Пав‐
ловський, П. С. Пастернак, О.  І. Пилипенко, М. М. Свалов, Я. А. Смалько, В. Ю. Юхновський та 
багато інших. Однак, проблемі створення і розвитку лісокультурних ландшафтів у Північно‐
Західному Приазов’ї приділялося не достатньо уваги. 

Мета  статті  полягає  в  історико‐географічному  аналізі  створення  і  розвитку  лісокуль‐
турних ландшафтів Північно‐Західного Приазов’я для розуміння  їх  сучасного стану та мож‐
ливостей збереження у майбутньому. 

Сучасне Північно‐Західне Приазов’я частково заліснене,  але так було не  завжди. В не‐
далекому минулому (до ХІХ ст.) воно представляло собою безкраї ковилові простори. У межах 
Північного Приазов’я зустрічались природні ліси, зокрема на схилах балок і берегах річок. Це 
були  так  звані  байрачні  ліси,  які  остаточно  знищені  наприкінці  XVIII  –  на  початку  XIX  ст. 
Перші  спроби  створення  лісових  культур  на  території  Північно‐Західного  Приазов’я  нал‐
ежать до першої половини ХІХ ст. 

Залісення Північно‐Західного Приазов’я  розпочалося  у  30‐ті  рр.  ХІХ  ст.  і  характеризу‐
валося  поодинокими  спробами  посадки  дерев  німцями  та  представниками  етнокультурної 
групи  менонітів.  Перші  згадки  про  залісення  території  Північно‐Західного  Приазов’я  дату‐
ються 1832 р. [9]. Для перших 18 плантацій земля була виділена у 1831 р., а створення дерев‐
них насаджень розпочалося у 1832 р. Посадки здійснювали з метою покращення мікроклімату 
сухого  степу  (зменшення впливу  характерних для цієї  території  північно‐східних вітрів)  та 
урізноманітнення його ландшафту шляхом створення невеликих ділянок лісових насаджень. 
Переважно  менонітів  варто  вважати  засновниками  лісорозведення  в  степовій  зоні  півдня 
України. 

З  40‐х  рр.  ХІХ  ст.  і  до  початку  ХХ  ст.  тривало  створення  значних  за  площею  лісових 
масивів,  серед  них  –  Старобердянське  лісництво  (1846),  Алтагірський  (1880)  і  Радивонів‐
ський  (1880)  ліси  та  ін.  Цей  період  характеризується  зацікавленістю  в  залісенні  сухих  пів‐
денних  степів  і  з  боку  тодішньої  влади.  Як  наслідок,  виділяються  кошти  для  створення 
лісових  господарств  та  проведення  лісонасаджень.  Створені  лісові  масиви  не  лише  стали 
джерелом посадочного матеріалу, але й були школою для лісничих, яких у ті часи вкрай не 
вистачало. 

Неврожай і голод 1891 р. примусили громадськість та урядовців організувати у 1892 р. 
експедицію на чолі  з професором В. В. Докучаєвим,  яка мала розробити основи ведення та 
впорядкування лісового господарства. Ця експедиція успішно працювала і в межах Приазов’я 
[4]. Пізніше активізував роботу й Лісний департамент, який з 1899 р. почав надавати поради і 
спеціально відряджати фахівців з лісорозведення землевласникам, зацікавленим у залісенні 
ярів та пісків. Систематичне закріплення і залісення ярів розпочато у 90‐х роках ХІХ ст. Однак, і 
на початку ХХ ст. стан лісокультурних ландшафтів Північно‐Західного Приазов’я загалом був 
ще такий, що змушував активніше створювати  і доглядати лісокультури [1]. Перша світова 
війна перервала процес формування лісокультурних ландшафтів у Північно‐Західному При‐
азов’ї і вони не відновлювались майже до 30‐х років ХХ ст. 

У  20–30‐ті  рр.  ХХ  ст.  спостерігається  згасання масивного лісорозведення  і  розпочина‐
ються роботи зі створення полезахисних лісосмуг для боротьби із посухами. Для виконання 
цих  робіт  організовують  лісорозсадники,  спеціальні  трести  з  лісорозведення,  дослідницькі 
лісові  станції.  У  цей  час  академік  В.  Р.  Вільямс  розробив  вчення  про  травопільну  систему 
землеробства,  в якій провідна роль відводилась лісосмугам  [2].  З цього періоду лісозахисні 
заходи плануються в державному масштабі. 
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40‐ві  рр.  ХХ  ст.  характеризуються  активним  промисловим  і  сільськогосподарським 
розвитком Північно‐Західного Приазов’я. В роки Другої світової війни, зокрема 1944–1945 рр., 
лісорозведення не припиняється, а створення стрічкових лісових насаджень (лісосмуг) фінан‐
сується  державою  і  прирівнюється  до  бойових  дій  військ  на  фронті  [5].  З  1948  р.  значно 
активізуються лісовпорядкувальні та лісонасаджувальні роботи у степу, особливо пов’язані 
зі  створенням  полезахисних  лісосмуг.  Широке  впровадження  механізації  сільського  госпо‐
дарства сприяло розширенню посівних площ та інтенсивнішому розвитку ерозійних процесів, 
що  підштовхнуло  до  вивчення  лісових  насаджень  агролісомеліоративною  наукою  з  метою 
встановлення їх позитивної ролі для сільського господарства  і довкілля. У цей час плеядою 
провідних  науковців  з  метою  освоєння  і  перетворення  степів  був  створений  “Сталінський 
план перетворення природи” [6]. Цей план передбачав поетапне залісення степів, що значно 
прискорило масштаби  степового  лісорозведення.  Загалом,  цей  період  характеризується  за‐
цікавленістю держави у необхідності створення лісокультурних насаджень у степу, особливо 
полезахисних лісосмуг. 

50‐ті рр. ХХ ст. характеризуються згасанням лісорозведення. З 1951 р. зацікавленість до 
полезахисного лісорозведення почала зменшуватися в результаті допущених помилок: мето‐
дичних,  організаційних  та  лісогосподарських.  Однак,  не  зважаючи  на  нестачу  посадкового 
матеріалу, відсутність у достатній мірі техніки для догляду за насадженнями, створення лісо‐
смуг не було припинено  [5].  Ситуація кардинально змінилася після 30 квітня 1953 р.,  коли 
вийшов наказ про припинення робіт зі створення захисних лісових насаджень, весняні лісо‐
відновлювальні роботи були зупиненні повсюдно, зокрема і в Північно‐Західному Приазов’ї 
[8].  З  весни  1954  р.  роботи  зі  створення  нових  захисних  лісосмуг  практично  зупинилися, 
створені стрічкові насадження залишилися без догляду й охорони, в результаті чого багато 
насаджень було зіпсовано худобою, постраждало від пожеж або були розорані. 

1953–1965 роки були найтяжчими у формуванні та розвитку лісокультурних ландшафтів 
Північно‐Західного Приазов’я. У цей час більшість захисних лісонасаджень загинули або були 
у занедбаному стані. Як результат, активно почали проявлятися суховії, посухи, пилові бурі, 
активізувалася  вітрова  ерозія.  Ситуацію  змінила  постанова ЦК КПСС  і  Ради Міністрів  СРСР 
“Про невідкладні заходи із захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії” від 20 березня 1967 р., 
в  якій  підкреслювалося, що для  успішної  боротьби  з  ерозією  ґрунтів  обов’язковим  є  комп‐
лекс науково обґрунтованих заходів: раціональна протиерозійна організація території, агро‐
технічні, лісомеліоративні, гідротехнічні заходи [7]. Значне збільшення обсягів посадок захи‐
сних насаджень хоча  і покращило ситуацію в боротьбі з несприятливими природними про‐
цесами, але дало змогу лише частково призупинити ерозійні процеси в степах. 

У 70–80‐х рр. ХХ ст. переважало ґрунтозахисне і водоохоронне лісорозведення. Активно 
й успішно розпочалися роботи із заліснення сосною порушених піщаних земель. Загалом, у ці 
роки  значно  знизилася  загибель  степових  лісозахисних  насаджень,  тому  що  вони  досягли 
“зрілого” віку і почали функціонувати як самостійні природні екосистеми. 

Таким чином,  упродовж цього  періоду,  після  своєрідного  “затишшя”,  захисне  лісороз‐
ведення набуло державного статусу, що призвело до розробки сучасних технологій ведення 
робіт та створення комплексу необхідного технічного обладнання для їх забезпечення. Успі‐
ху робіт  сприяли досягнення в області  селекції  стійких до екстремальних умов росту видів 
деревних і чагарникових рослин. Активніше лісорозведення проводилось після чергових по‐
станов уряду, які приймалися здебільшого після неврожайних років або років з аномальними 
кліматичними відхиленнями, в першу чергу, із‐за недостатньої кількості атмосферних опадів. 

Період 90‐х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. пов’язаний із загальним занепадом і відсутністю 
уваги з боку держави у сфері лісівництва. Відновлення і збереження лісових насаджень прак‐
тично не  проводиться. Догляд  відбувається  лише  за  пришляховими лісосмугами,  закріпле‐
ними  за Міністерством  транспорту України.  Така  ситуація  пояснюється  тим, що  колгоспи  і 
радгоспи зруйновані, а нові землевласники не звертають уваги на захист орендованих земель. 
Відсутній контроль і збоку держави; не вистачає також коштів для збереження і відновлення 
вже наявних лісокультурних насаджень. Усе разом призводить до активізації таких неспри‐
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ятливих природних процесів і явищ у степах як ерозія і зсуви ґрунтів, пилові бурі, порушення 
водного стоку, температурного режиму тощо. 

Висновки.  Аналіз  історії  формування  та  сучасний  стан  лісокультурних  ландшафтів 
Північно‐Західного Приазов’я дає змогу зробити висновок, що  їх  створення  і розвиток про‐
ходили нерівномірно, що не сприяло раціональному їх використанню, значному збільшенню 
площ та охороні. На початку ХХІ ст. лісокультурні ландшафти Північно‐Західного Приазов’я 
знаходяться  поки  що  в  задовільному,  але  нестабільному  стані.  Це  потребує  відновлення 
раціональної  організації  ведення  лісового  господарства  та  лісовпорядкувальних  робіт,  які 
мають окреслити подальші нові шляхи і методи догляду за лісокультурними насадженнями. 
Нове  лісовпорядкування  необхідно  проводити  комплексно  за  чіткими  інструкціями,  які  б 
передбачали більш глибоке вивчення історичних умов розвитку лісокультурних ландшафтів 
та врахування місцевого досвіду ведення господарства. 
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Львівська  суспільно‐географічна школа має  давні  традиції.  Вчені школи  досліджують 

теоретичні, методичні,  історико‐  і  регіонально‐географічні  проблеми  [12].  Одним  із  важли‐
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вих  напрямків  досліджень  є  економіко‐географічний,  зокрема  вивчення  промислових  комп‐
лексів. 

На  початку  зародження  і  становлення  школи  її  безперечним  лідером  був  фундатор 
модерної  української  географії  загалом  і  суспільної  географії Степан Рудницький. Хоча вче‐
ний більш відомий як  антропо‐ та політико‐географ,  та його  слід помітний  і  в  економічній 
географії. С. Рудницький створив теоретичні основи української географічної науки, здійснив 
класифікацію  географічних  наукових  дисциплін,  де  у  складі  антропогеографії  виділив  гео‐
графію промисловості [10]. У своїх антропогеографічних працях вчений також завжди відво‐
див місце для промисловості (“Коротка географія України. Антропогеографія” (1914), “Ukraine. 
Land und Volk”  (1916),  “Основи  землезнання України. Антропогеографія”  (1926)  та  ін.).  Так, 
для прикладу, у праці  “Економічні основи галицької державності” автор доводячи не обхід‐
ність утворення незалежної Української Галицької держави як головної передумови незалеж‐
ності  всієї  України,  дає  детальний  опис  промисловості  тогочасної  Галичини  звертаючи  го‐
ловну увагу на видобувну та переробну промисловість. Працюючи у сфері фізичної географії 
він вивчав сировинну базу необхідну для промисловості. 

Спадкоємцем  наукової  спадщини  С.  Рудницького  є  Володимир  Кубійович.  У  своїх  гео‐
графічних  студіях  вчений  приділяв  особливу  увагу  економічній  географії  України.  Його 
дослідження були присвячені розгляду суспільно‐господарського життя розселення україн‐
ського народу на етнографічній території [8]. 

Фундаментальною працею В. Кубійовича є “Географія українських і сумежних земель” – 
колективна  монографія  енциклопедичного  характеру,  яка  складається  із  21‐го  розділу, 
одним  з  яких  є  розділ  “Гірництво  і  промисловість”.  В  ньому  аналізується  розвиток  україн‐
ської промисловості, виокремлено географічні чинники, що впливають на розвиток проми‐
словості  та  окремих  її  галузей.  Дається  визначення  понять  “промисловість”,  “видобувна 
промисловість”, “обробна промисловість” та ін., висвітлюється питання передумов розвитку 
галузей  промисловості,  виділено  головні  райони  сировини  і  промисловості.  Важливе  зна‐
чення  надається  характеристиці  джерел  енергії  та  їх  промисловому  використанню.  Окремі 
теми розкривають особливості розвитку металургійної, хімічної та інших галузей. 

Цінним доповненням до “Географії українських й сумежних земель” є “Атлас України й 
сумежних країв”. Тут представлено чотири карти промисловості: 1. Промисловість паливна, 
рудна й хімічна; 2. Промисловість металургійна, машино‐ й транспортнобудівельна, метало‐
обробна  та  електротехнічна;  3.  Промисловість  харчова й  тютюнова;  4. Промисловість  буді‐
вельних матеріалів, керамічна, деревообробна, паперова, текстильна, шкіряна, соляна пота‐
совосоляна. 

Хрещеною матір’ю В. Кубійовича як українського географа була Олена Степанів. Вона 
зробила помітний доробок у соціально‐економічну географію України, географію природних 
ресурсів  Західного  регіону,  геоурбаністику.  У  післявоєнний  період  О.  Степанів  досліджує 
регіональні проблеми природно‐ресурсного потенціалу і його господарського використання. 
Відомі декілька  її  праць,  які  розкривають  енергетичні  та  сировинні ресурси промисловості 
західних областей України, багато праць присвячено перспективам промислового розвитку 
Львова  (“Промисловий  Львів”  (1945),  “Львівська  промисловість  напередодні  вітчизняної 
війни”  (1945),  “Львів  –  промислове  місто  України”,  “Енергетичні  ресурси  і  сировинна  база 
промисловості  західних  областей УРСР”  (1947)  та  ін.)  Тематично  сюди можна  додати ще  й 
працю “Проблеми індустріалізації Львова” (1946). Особливий науковий інтерес мають праці з 
геоурбаністики.  Так,  наприклад,  у  книзі  “Сучасний  Львів”,  вивчаючи  господарство  Львова, 
автор  виділяє  господарські  типи  у  різних  епохах,  ретельно  розглядає  ремесло  і  промисло‐
вість  перед  Другою  світовою  війною  і  під  час  неї,  доводить, що  промисловість  була  місто‐
формуючою галуззю Львова [7]. 

Свій внесок у  вивчення промисловості України  зробив  і Володимир  Ґеринович. У 1927 
році вчений опублікував працю “Кам’янеччина. Ч. 2. Населення і його економічна діяльність”, 
в  додатках  якої  подає  статті,  серед  яких  “До  історії  текстильної  промисловості  Дунаївців”. 
Серед  наукових  доробків  В.  Ґериновича,  де  досліджується  промисловість  варто  зазначити 
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також  “Нарис  економічної  географії  України”,  “Населення,  його  економічна  діяльність”, 
“Природничі виробничі сили Кам’янеччини” та ін. [4]. 

У  середині  1950  –  першій  половині  1960‐х  років  важливе  місце  посіла  проблема  гео‐
просторової  організації  промисловості,  промислових  комплексів,  їхнього  природно‐ресур‐
сного потенціалу [11]. 

Комплексні дослідження   з географії промисловості проводив Опанас Ващенко. У своїх 
працях  він  розкриває  основні  риси,  шляхи  розвитку  і  розміщення  промисловості  (“Шляхи 
розвитку і розміщення радянської промисловості” (1951), “Деякі питання теорії розміщення 
радянської  промисловості”  (1951),  “Основні  риси  географії  промисловості  та  економічне 
районування  території  Західних  областей  Української  РСР”  (1959),  “Основні  риси  географії 
промисловості будівельних матеріалів Львівської області” (1959) та ін.). 

У статті “Актуальні проблеми економіко‐географічної науки на сучасному етапі” О. Ва‐
щенко  пише,  що  однією  з  найактуальніших  проблем  є  планомірна,  науково  обґрунтована 
територіальна організація промисловості в межах країни, республік і економічних районів. У 
процесі її розв’язання слід виходити тільки з наукових основ, не враховуючи прояви вузької 
відомчості і місництва. Тепер всі визначають, що територіально‐промислові комплекси (ТПК), 
які  вивчає  географія  промисловості,  –  це  основний  шлях  раціонального  розміщення  про‐
мислового виробництва. Зважаючи на це, слід і надалі всебічно розвивати й удосконалювати 
питання теорії та методики дослідження і моделювання ТПК різних типів і рангів. Тільки на 
цій  основі  географія  промисловості  може  успішно  розвиватися  як  важлива  конструктивна 
галузь системи економіко‐географічних наук [9]. 

Найповніше  науково‐картографічна  діяльність  професора  О.  Ващенка  проявилася  у 
створенні  “Атласу розвитку  господарства  західної  частини Української  РСР  (з найдавніших 
часів  до  70‐х  років  ХХ  ст.)”  (рукопис).  Немало  праць  вченого  стосувалися  вивчення  Львів‐
ського промислового вузла (“Природні ресурси промислового вузла та їх господарське вико‐
ристання”  (1966) та  ін.). В останні роки життя О. Ващенко розробив теорію територіально‐
виробничих комплексів різних типів  і масштабів,  уперше вжив в Україні поняття  “міжгалу‐
зевий територіальний комплекс” [2]. 

З  1970‐х  років  у  дослідженні  з  економічної  і  соціальної  географії  багато  зробив  ака‐
демік Максим Паламарчук та його наукова школа. Завдяки праці вченого ми маємо значний 
науковий доробок з досліджень промислового і агропромислового комплексів, який включає 
як загальні теоретико‐методичні положення, так  і конкретні результати. Розроблено теорії 
промислового  комплексоформування,  структурного  аналізу  і  розміщення  промисловості 
(“Географія промисловості Української РСР”,  1967),  вивчено вплив мінеральних ресурсів на 
формування  промислових  комплексів  України  (“Мінеральні  ресурси  і  структура  районного 
промислового  комплексу”,  1972).  Разом  з  Н.  Процько  вчений  досліджував  функціональну 
структуру промислового комплексу, а з К. Тащуком – територіальну структуру промислового 
комплексу економічного району (1974) [11]. Розроблені економіко‐географічні засади дослід‐
ження  мінеральних  ресурсів,  які  є  основною  промислового  комплексоутворення,  створено 
науково‐методичні  основи  вивчення  мінеральних  ресурсів  з  метою  їх  раціонального  вико‐
ристання  шляхом  формування  комплексів  (І.  О.  Горленко,  М.  М.  Паламарчук  “Мінеральні 
ресурси  і  структура  районного  промислового  комплексу”,  1972),  розкрито  залежність  між 
освоєннями мінеральних ресурсів  і територіальною структурою промисловості. Розроблено 
теоретико‐методичні засади вивчення територіальних промислових комплексів та функціо‐
нальних промислових систем, що формуються на основі виробничо‐технічних циклів (М. М. Па‐
ламарчук, І. О. Горленко, Т. Є. Яснюк “Мінеральні ресурси і формування промислових терито‐
ріальних комплексів”, 1978). 

Варто  зазначити  й  роль  професора  Богдана  Яремчишина,  який  написав  докторську 
дисертацію  та  багато  наукових  публікацій  з  проблем  розвитку  електроенергетики  у  Захід‐
ному районі. 

Наукові  інтереси професора Миколи Шраґа також були пов’язані  з  розвитком  і  розмі‐
щенням економіки, особливо промисловості й енергетики України,  її  індустріалізації, комп‐
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лексного  розвитку  промислового  виробництва,  його  спеціалізація  і  кооперування,  удоско‐
налення територіальних зв’язків (“Промисловість УРСР” (1929), “Пути развития украинской 
текстильной промышленности” (1930), “Львов – крупный индустриальный центр Советской 
Украины”  (1956),  “Развитие  промышленности  Львовского  экономического  района”  (1962), 
“Промышленные комплексы СССР. Теоретические очерки” (1966) та ін.) [11]. 

Професор  Федір  Заставний  –  економіко‐географ  й  економіст  з  проблем  розміщення 
продуктивних сил України  і розвитку територіально‐промислових комплексів та міст. Важ‐
ливе  значення  має  розробка  вченого  спільно  з  академіком  АН  України  Олександром  Али‐
мовим методологічних основ оптимізації розміщення промисловості та принципів економіко‐
математичної постановки і розв’язання задач розміщення підприємств за допомогою сучас‐
них електронно‐обчислювальних засобів. Одержані результати застосовано у кількох проект‐
них  інститутах при виконанні ними територіальних варіантних обґрунтувань ефективності 
спорудження промислових підприємств. Найважливіші наукові праці  з вивчення промисло‐
вості:  “Край  індустріальний.  Львівський  економічний  район”,  “Львівські  промислові  об’єд‐
нання” ( обидві видані у 1964 р. у співавторстві з Б. Крупенчиком, А. Куцом), “Экономические 
проблемы развития территориально‐промышленных комплексов” (1969), “Проблема разме‐
щения промышленности и формирования индустриальных комплексов  в  СССР. Факторные 
исследования” (1972), “Прогнозування розвитку промислових комплексів в Українській РСР” 
(1980) та багато інших [11]. 

Дослідженням  розміщення  промисловості  займався  Віталій  Луговий.  У  своїх  працях 
вчений вивчав рівень розвитку, структурні та територіальні зрушення Карпатського проми‐
слового комплексу  (“Рівень розвитку  і  структурні  зрушення в промисловості Карпатського 
промислового регіону” (1978), “Розвиток промисловості Українських Карпат і питання раціо‐
нального  природокористування”  (1990)  та  ін.).  Разом  із Ю.  Заньком,  А. Марчуком, М.  Рома‐
нівом та В. Царьовим вивчав методику дослідження галузевих комплексів. 

Регіональні територіально‐виробничі комплекси вивчав Михайло Паробецький,  зокрема – 
досліджував виробничу сферу Прикарпатського виробничого комплексу (“Виробнича струк‐
тура  Прикарпатського  виробничого  комплексу”  (1966),  “Вопросы  развития  и  соотношения 
производственной и непроизводственной сфер (на примере Львовского Прикарпатья)” (1975)). 
Разом із О. Шаблієм вивчав економічні вузли Івано‐Франківської області (“Економічні вузли 
Івано‐Франківської області”, 1970). 

Михайло Гонак  займався територіально‐виробничою структурою економічних районів 
(“Территориально‐производственная структура Восточно‐Словацкого экономического района 
ЧССР»,  1975).  Разом  із  В.  Захарченком  та  Л.  Юхно  вивчав  машинобудівну  і  хімічну  проми‐
словість західних областей (“Машинобудівна і хімічна промисловість західних областей УРСР 
в системі міжнародного соціалістичного поділу праці”, 1978). 

Сьогодні визнаним лідером Львівської  суспільно‐географічної школи є професор Олег 
Шаблій. Його характеризує широкий спектр наукової діяльності: методологічні, теоретичні і 
прикладні питання і проблеми суспільної географії, геоекології, геоекономіки та картографії. 
Ним розроблена концепція міжгалузевих територіальних комплексів, визначено риси  їх по‐
дібності  і  відмінності  з  енерговиробничими  і  виробничо‐технологічними  циклами,  систе‐
матизовано і типологізовано закони і закономірності територіальної організації виробництва 
(ТОВ)  та  обґрунтовано  саму  категорію  ТОВ,  висунуто  гіпотезу  про  закон  територіальної  інте‐
ґрації виробництва. Вперше в СГ була поставлена проблема про гнучку територіальну органі‐
зацію виробництва. Також вчений провів дослідження конкретних міжгалузевих комплексів 
і  систем  Західного  реґіону,  у  першу  чергу  лісопромислових.  Виявив  найсуттєвіші  риси  і 
тенденції  розвитку,  структури,  зв’язків  і  територіальної  організації  цих  комплексів.  Багато 
праць  у  60‐х–70‐х  роках ХХ  ст.  присвячені  дослідженню МТК Українських Карпат.  У  працях 
О. Шаблія вперше піднято проблему про компонентно‐функціональну і територіально‐функціо‐
нальну  структуру територіальних комплексів,  розробив оригінальні легенди карт міжгалу‐
зевих комплексів з урахуванням їх компонентно‐функціональної структури [3]. 
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У  2012  р.  вийшов  атлас  Львова  за  редакцією  проф  О.  Шаблія  “Львів.  Комплексний 
атлас”. У ньому один із розділів присвячений промисловості Львова та охоплює дев’ять карт: 
“Промисловість”, “Машинобудування”, “Легка промисловість”, “Харчова промисловість”, “Дерево‐
обробна  та  целюлозно‐паперова  промисловість”,  “Хімічна  і  нафтохімічна  промисловість”, 
“Виробництво неметалевої мінеральної продукції”, “Мале підприємництво” та “Малі підпри‐
ємства” [5]. 

Наукові  праці  у  яких  висвітлюються  питання  з  географії  промисловості:  “Лісопроми‐
слові  комплекси Української  РСР  (питання  теорії  і моделювання)”  (1973),  “Модель  законов 
территориальной  организации”  (1981),  “Концепция  энергопроизводственных,  природно‐
ресурсных  циклов  и  межотрослевых  комплексов  (сравнительный  анализ)”  (1986),  “Эконо‐
мическая  география СССР.  Районная часть”  (1984,  у  співавторстві  із Д.  Стеченком, М. Паро‐
бецьким), “Гибкая территориальная организация производства (постановка вопроса)” (1987), 
“Территориальная  структура  хозяйственного  комплекса  Украинских  Карпат”  (1988),  “Соці‐
ально‐економічна географія України” (1994, у співавторстві із Б. Заставецьким, Л. Шевчук) та 
ін. [11]. 

Територіальне  агропромислове  комплексування  досліджували  Мирослава  Влах  та 
Мирослава Книш. У  своїй кандидатській дисертації М. Влах розкрила виробничо‐економічні 
зв’язки  агропромислового  комплексу  Закарпатської  області  (“Проблеми  вдосконалення  ви‐
робничо‐економічних  зв’язків  АПК  Закарпатської  області”,  1990).  Картографуванням  агро‐
промислового комплексу займалась Мирослава Книш. 

Отже, загалом можна зробити висновки, що дослідження актуальних проблем географії 
промисловості,  в  тому  числі  промислових  комплексів,  вченими  Львівської  суспільно‐гео‐
графічної  школи  активно  розвивалися  на  всіх  етапах  розвитку  і  мають  давню  історію.  На 
сьогодні  цим  напрямом  досліджень  вчені  займаються  дещо  менше,  проте  він  і  надалі 
залишається актуальним. 
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Актуальність теми дослідження. Постіндустріальний стан людської цивілізації пра‐

вомірно  пов’язують  із  розвитком  інформаційного  суспільства  як  нової  віхи  в  історії,  –  що 
характеризується  широкими  можливостями  щодо  прийому/передачі  інформації,  швидкого 
доступу до неї, збільшенням її ролі в житті людини та частки зайнятості населення у сфері 
інформаційного забезпечення. Становлення інформаційного суспільства (ІС), в соціокультур‐
ному контексті, повинно посприяти перерозподілу соціальних пріоритетів, замінивши прак‐
тику  матеріального  накопичення  стимулом  до  нагромадження  інтелектуальної  власності. 
Іншими  словами:  процес  інформатизації  населення  повинен  вкорінити  у  свідомість  людей 
ідею про перегляд міжкласових відносин, наділивши виключними правами тих хто є носіями 
інформаційного ресурсу. Будь‐який соціум, кардинально‐відмінний від своїх  історичних по‐
передників, передусім характеризується новою якістю людського життя, що породжує якісно 
нову соціокультурну структуру. Тобто, основною ідеєю інфо‐суспільства у соціогуманітарному 
вимірі, є досягнення ним нової фази розвитку – побудови “суспільства знань”. 

На  сьогодні  в  світі  повним  ходом  триває  інформатизація  більшості  сфер  людського 
життя,  а  це  є  запорукою  того,  що  новітні  інформаційні  технології  невдовзі  стануть  визна‐
чальними чинниками соціально‐економічного та інтелектуально‐духовного розвитку людства.  

Постановка мети та завдань. В цій  статті  зроблена  спроба визначити місце  соціо‐
культурної складової в процесі побудови інформаційного суспільства, а для цього мусимо: 
1) з’ясувати суть феномену ІС із суспільно‐географічних позицій; 
2) пояснити вплив постіндустріальної цивілізації на розвиток культури; 
3) розглянути мережне соціокультурне середовище за умов глобальної інформатизації. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти цієї теми розглядалися в 
працях  географів‐суспільствознавців  та  аналітиків  серед яких  хотілося б  виділити: Дмитра 
Володимировича  Дубова,  Миколу  Васильовича  Багрова,  Костянтина  Андрійовича  Нємець, 
Іллю Володимировича Девтерова та ін. 

Виклад  основного матеріалу.  Інформаційне,  або  постіндустріальне  суспільство  –  це 
така фаза розвитку цивілізації, за якої головними продуктами виробництва стають не речі й 
енергія, а інформація та знання. 

Із суспільно‐географічних позицій, провідними рисами, які вирізняють подібний соціум 
з поміж усіх його попередників вважаються: 
 створення  глобального  інформаційного  простору,  здатного  забезпечити  нову  якість 

життя; 
 збільшення питомої ваги інформаційно‐комунікативних технологій та систем в струк‐

турі валового внутрішнього продукту країни; 
 поява якісно нових комунікацій та ефективного інформаційного поля, на засадах зрос‐

таючого доступу до національних і світових інформаційних ресурсів; 
 подолання інформаційних диспропорцій в територіальному відношенні; 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 103 

 

 прогресуюче задоволення людських потреб в інформаційних продуктах і послугах. 
Визначні характеристики інформаційного суспільства як моделі, є посуті, ідентичними 

характеристикам  постіндустріального  суспільства.  Головними  чинниками  суспільних  змін 
стає виробництво та реалізація інформації; теоретичне знання як вища цінність й основний 
товар  стає  чинником  формування  нового  світового  порядку.  Процес  полівекторної  інфор‐
матизації географи суспільствознавці наділяють такими об’єктивними показниками: 
 обмін  інформацією  набув  миттєвого  та  глобального  характеру,  відстані  й  державні 

кордони вже не є суттєвою перешкодою для руху інформаційних потоків; 
 значно  зросли  і  продовжують  зростати  можливості  збору,  обробки,  накопичення  та 

передачі даних, необмеженого доступу до них; 
 суттєво  зросла  та  продовжує  зростати  роль  інформатизації  суспільства  в  просуванні 

глобалізаційних процесів, формуванні масової культури і т. д.; 
 дедалі більше загострюється проблема інформаційної блокади деяких регіонів планети, 

постає питання про поділ інформаційного суспільства на класи, в залежності від можли‐
востей доступу до інформаційних ресурсів; 

 відбувається  перехід  до  нових  форм  зайнятості  населення,  зокрема формуються  нові 
трудові  ресурси  за  рахунок  збільшення  кількості  зайнятих  у  сфері  інформаційно/ 
інтелектуально‐орієнтованої  роботи  (що  в  свою  чергу  веде  до  змін  в  структурі  між‐
народного поділу праці); 

 безпрецидентно зросла кількість персональних  і корпоративних контактів на локаль‐
ному та глобальному рівнях, інформаційні потоки сприяють динамічному формуванню 
нових транснаціональних спільнот. 
Прихід  інформаційної  ери  увінчався  низкою  соціокультурних  перетворень,  які  важко 

не  помітити.  Серед  основних  культурологічних  тенденцій,  що  диктує  нам  нова  епоха  ви‐
діляємо: 
1) розвиток “масової культури”, її стрімке поширення, комерціалізація культури; 
2) пошук нових форм естетичного вираження; 
3) розвиток  національних  культур,  взаємопроникнення  культур  різних  регіонів  світу, 

синтез культур; 
4) прискорений розвиток техніки і технології; 
5) прогрес у поширенні інформації, інформаційних технологій. 

Велику роль відіграватиме НТР, досягнення якого повинні якісно змінити усю систему 
виробництва.  Унаслідок  цього  воно  стане  більше  зорієнтованим  на  задоволення  потреб 
людини, максимально активізує творчі здібності людини, від якої вимагатимуться ґрунтовні 
знання,  вміння  самостійно  приймати  рішення  і швидко  реагувати  на  зміни  ситуації.  Зник‐
нуть притаманні індустріальній цивілізації величезні заводи і фабрики, які завдавали чимало 
шкоди навколишньому середовищу. Замість них набудуть поширення невеликі підприємства, 
безвідходні  технології,  використання  синтетичної  сировини  замість  природної,  залучення 
нових джерел енергії, суворе дотримання екологічних норм. Завдяки цьому стане можливим 
подолання  чисельних  екологічних  проблем,  які  також  стали  одним  з  наслідків  індустріа‐
лізації. 

Існують  підстави  для  того,  щоб  стверджувати  про  початок  бурхливої  деурбанізації  – 
зменшення  кількості  населення  міст.  В  індустріальну  епоху  за  містами  встановилася  роль 
адміністративних,  промислових  і  культурних  центрів.  В  останній  час  у  розвинутих  країнах 
спостерігається тенденція до  зростання кількості  людей, що не бажають оселятися у мега‐
полісах  і  віддають  перевагу  проживанню  у  садибах  сільського  типу,  за  їхніми  межами. 
Завдяки  комп’ютерам  та  електронним  засобам  зв’язку  людина  почуває  тут  себе  відокрем‐
леною від зовнішнього світу і може не лише відпочивати, а й працювати. 

Ймовірно, що постіндустріальна епоха спричинить чимало змін у соціально‐політичній 
сфері.  Багато  дослідників  схиляється  до  думки,  що  держава  намагатиметься,  зменшуючи 
безпосереднє втручання в економіку  і  суспільне життя в цілому,  займатися перш за все за‐
хистом  прав  людини,  врегулюванням  соціальних  конфліктів,  попередженням  правопору‐
шень  і  підтримкою  законності.  Державна  влада  стане  більш  децентралізованою,  демокра‐
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тичною,  наближеною  до  потреб  людини.  Збільшаться  повноваження  регіональних  і  муні‐
ципальних органів. 

Суттєві зміни повинні відбутися у духовній сфері. Наприкінці ХХ ст. спостерігалася криза 
існуючих  систем цінностей. Внаслідок цього відбулося відродження  інтересу до релігії,  яка 
впродовж тисячоліть була для людини джерелом духовної сили і охоронцем цивілізаційних 
традицій. Поряд з цим, нині  спостерігається розчарування у  “масовій культурі”  і  зростання 
популярності  “високої  (елітарної)  культури”.  На  підставі  цих  явищ  висуваються  прогнози 
майбутнього духовного оновлення людства. 

Важливою  тенденцією,  що,  ймовірно,  буде  визначати  подальший  розвиток  людства, 
вважається глобалізація. Чимало дослідників вбачають у глобалізації ознаку початку форму‐
вання  єдиної  планетарної  цивілізації.  Внаслідок  цього  суттєво  посилюється  взаємозалеж‐
ність локальних цивілізацій, котрі сьогодні вже не здатні перебувати в культурній  ізоляції. 
Події, що відбуваються у тій чи іншій країні досить часто впливають також на долю її сусідів, 
а інколи і світу в цілому. Глобалізація має як негативні прояви (світові війни, великі еконо‐
мічні кризи, загроза використання зброї масового знищення), так і позитивні аспекти (форму‐
вання  системи  всесвітнього  розподілу  праці  і  світового  ринку,  посилення  авторитету  між‐
народних організацій, запровадження обміну культурними здобутками і науковими знаннями, 
поширення оптимальних форм економічного, соціального і політичного життя). 

Під впливом усіх вище названих аспектів, в межах інформаційного середовища форму‐
ються  різного  роду  мережні  соціокультурні  структури  (соціальні  мережі),  зміни  всередині 
яких  залишають  помітний  слід  на  тлі  культури  інформаційного  суспільства.  Аналіз 
соціальних мереж, на сьогоднішній день, є одним із основних методів досліджень в сучасній 
географії.  Робота в цій  сфері показала, що  соціальні мережі діють на багатьох рівнях тери‐
торіальної прив’язки, починаючи від локального (родина, трудовий колектив)  і закінчуючи 
глобальним (нація, транскордонне військове формування) тощо. 

З  позицій  географії  культури,  виділимо  чотири  основних  соціокультурних  мережних 
форми, які більшою мірою впливають на формування ІС і в той же час залежать від нього: 

I. професійна – включає інтернет‐магазини (online‐торгівля призводить до колосальних 
змін  в  структурі  ринку  праці  передусім  розвинутих  країн),  кібер‐освіту  (практика  дистан‐
ційного  викладання  лекцій  та  здачі  іспитів,  яка  дає  змогу  отримувати  освіту  за  кордоном, 
при  цьому  не  здійснюючи  міграційних  зміщень  в  просторі),  юридичні  online‐консультації, 
електронні медичні довідки і т. п. Важливим моментом в ході формування проф. культури в 
інфо. суспільстві є виникнення мережних автономних працівників (програмісти, веб‐дизай‐
нери, кодери, системні адміністратори), технічна мобільність яких є доволі високою. Мережні 
структури дозволяють їм виконувати роботу дистанційно практично з будь‐якої точки зем‐
ної кулі, при наявності відповідного мережного доступу; 

II. комунікативна  –  поєднує  в  собі  всеможливі  цифрові  інсталяції,  медіа‐галереї,  вірту‐
альні музеє, соціальні інтернет‐мережі і т. д. Процес комунікації в інформаційному суспільстві 
активізує  зв’язки  між  стійкою  традиційною  культурою  (цінності,  релігія,  знання)  та  дина‐
мічною масовою культурою (відео‐кліпи, серіали, блоги), між елітарною і популярною куль‐
турою,  між  етнічною,  національною  та  запозиченою  (інорідною)  культурою.  Таким  чином 
соціальні інститути, накшталт релігійних організацій чи фан‐клубів, опиняються втягнутими 
в процес формування ІС; 

III. політична – враховує два важливих аспекта відносно інформатизації суспільства: по‐
перше, інформаційно‐комунікаційні технології дозволяють збільшити комунікативні можли‐
вості  особистості  по  відношенню до  геополітичного  простору;  по‐друге,  розвиток  так‐званого 
електронного електорату (мова йде про варіанти впровадження інтерактивної системи воле‐
виявлення) буде посилювати відчуття відчуженості  громадян від владних структур, мінімі‐
зуючи безпосередність живого спілкування; 

IV. споживацька – ІТ збільшують можливості доступу людини до інформації, і як наслідок 
зростають можливості  вибору. В  індустріальному  суспільстві  вибір  був  обмежений  зовніш‐
ньою  пропозицією  (локалізацією  ринку),  натомість  постіндустріальна  епоха  дарує  спожи‐
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вачеві можливість широкого доступу до товарів і послуг, який обмежується тільки наявністю 
технологій  та  фінансового  ресурсу.  Культура  пропозиції  замінюється  культурою  споживаць‐
кого вибору (зростає роль покупця в торгівельних відносинах). 

Висновки.  Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  розвиток  нових  культурних 
форм соціокультурного середовища безпосередньо впливає на формування інформаційного 
суспільства.  Хоча,  правильніше  буде  сказати,  що  між  цими  процесами  існує  двосторонній 
причинно‐наслідковий зв’язок. Важко прийти до однозначного висновку з приводу того, як 
саме (позитивно чи негативно) зникнення кордонів між усталеним та масовим, традиційним 
та маргінальним впливає на перспективи виходу цивілізації на новий рівень розвитку. Точно 
ясно тільки те, що новий тип соціальних відносин в ІС змінив моделі поведінки людей, транс‐
формував цінності, генерував нові звички, забезпечив більш високий рівень самовираження 
особистості. 
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Освіта  –  продукт  багатогранної  і  різнопланової  людської  пізнавальної  діяльності.  У 

національній  і  світовій науковій літературі поняття  “освіта” отримало декілька трактувань 
[3, 5]. Перш за все її розуміють як складний і довготривалий процес нагромадження людиною 
інтелектуальних і духовних цінностей, які передаються у формі знань, умінь, навичок й інфор
мації  індивідам  для  засвоєння  та  практичного  використання  у  впродовж  життя.  Також 
освіту  розглядають  як  суму  засвоєних  індивідами  знань,  або  іншими  словами  як  результат 
навчання,  і,  по‐третє,  її  розглядають  як  складну  організаційно‐функціональну  систему  нав
чальновиховних  закладів,  установ  управління  і  матеріальнотехнічного  забезпечення,  які 
організують й здійснюють освітню діяльність,  спрямовану на задоволення потреб всіх віко
вих груп населення в освітніх послугах. 

В зазначеному першому аспекті суспільна географія вивчає територіальні особливості 
початкового нагромадження практичних навиків і трансформування їх у знання, зародження 
й діяльність культурно‐освітніх  осередків та центрів, формування та поширення передової 
педагогічної думки та ідей, формування науково‐освітніх шкіл різного фахового навчання. 
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Також із суспільно‐географічних позицій важливою складовою територіальних дослід‐
жень є виявлення й оцінка просторових відмінностей засвоєння різними віковими групами 
населення сукупності загальних знань, фахової підготовки спеціалістів різних галузей госп‐
одарства,  районування  території  і  виділення  окремих  типів  населених  пунктів  за  рівнем 
освітнього потенціалу населення. 

Згідно розробленому і запровадженому в Україні у 1996 р. класифікаторі видів еконо‐
мічної діяльності, освіту виокремлено й представлено, як вид економічної діяльності,  і тим 
самим підтверджено суб’єктом господарської діяльності. В зазначеному контексті суспільній 
географії належить роль проведення просторової оцінки ефективної організації й розміщен‐
ня  кожного  з  типів  закладів  освіти,  становлення  їх  мережі,  формування  освітніх  центрів, 
компонентно‐функціональних і територіальних систем. 

Отже, зазначені змістовна і функціональна багатогранність та взаємопов’язаність освіти 
у системі складних суспільних відносин дають нам підстави говорити про формування сфери 
освіти, яку можна  вважати просторовочасовим  й  комплекснофункціональним  поєднанням 
систем  сукупних наукових  знань,  умінь та навичок, організації  освітніх  закладів  і форм нав
чання всіх вікових груп населення, формування освітньокультурного та виробничого потенціалу. 

Нагромадження на зламі ХХ  і ХХІ ст. значного пласту суспільно‐географічних науково‐
теоретичних  і  прикладних  знань  з  організації  й  розвитку освіти  в  світовому  соціумі,  стали 
одночасно  причиною  і  наслідком  започаткування  дискусій  щодо  виділення  в  її  структурі 
(суспільна географія) нової дисципліни – географії освіти. На нашу думку, географія освіта – 
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 навчальновиховного процесу. 

Виділення окремого напрямку наукових досліджень вимагає  обґрунтування  її  ключо‐
вих методологічних аспектів – об’єкта, предмета, методологічних основ й підходів досліджень, 
завдань і змісту досліджень, визначення місця та ролі в системі географічних наук. За мето‐
дологічну основу цього процесу ми використали наукові доробки українських і закордонних 
вчених. Зокрема, з питань сучасних підходів визначення структури суспільної географії, праці 
А. Голікова, Я. Олійника, А. Степаненка [2], О. Шаблія [11], С. Нимик і С. Лаврова [11], теоре‐
тичних основ і прикладних проблем новітньої суспільної географії М. і О. Паламарчуків [7], М. 
Пістуна  [8], Я. Олійника, А. Степаненка  [6], М. Мальської  [4], О. Шаблія  [11], Л. Шевчук  [12], 
аналізу  організації  й функціонування  освітніх  систем національного  і  регіонального  рівнів 
Т. Мельниченко [5], П. Вірченко [1], І. Каленюк [3], В. Стецького [9, 10]. 

Об’єктом  досліджень  географії  сфери  освіти,  на  нашу  думку,  є  суспільство  в  системі 
складних  організаційно‐функціональних  і  просторових  освітніх  відносин.  В  контексті  сус‐
пільно‐географічних досліджень саме суспільство може розглядатись у глобальному, цивілі‐
заційному,  національному,  регіональному  і  локальному  зрізах,  то ж  й  об’єктами  освіти мо‐
жуть бути відповідні їм освітні сфери. 

Предметом  дослідження  географії  освіти  виступає  просторова  організація  освітньої 
діяльності суспільства. Вона включає територіальні аспекти аналізу й оцінки розвитку освіт‐
ніх явищ і процесів, формування різних рівнів просторових освітніх структур. 

Методологічною  основою  географії  освіти  є  наукові  напрацювання  обґрунтування 
сфери  освіти  як  складного  системного  утворення,  для  якого  характерні  риси  територіаль‐
ності,  комплексності,  регіональної  цілісності,  системності  і  функціональної  єдності.  Тери‐
торіальність,  яку  досліджує  географія,  є  багатоплановим  явищем.  Вона  може  характеризу‐
ватись як ціліcними показниками характеристик, так і розкривати складові частини об’єкта 
дослідження, його просторову диференціацію. Так, структурні елементи сфери освіти можуть  
характеризуватись різною концентрацією і дисперсністю розміщення. 

Комплексність  –  взаємообумовлений  і  пропорційно  взаємопов’язаний  розвиток  гео‐
систем  як  єдиного  цілого,  який  забезпечує  зв'язок  усіх  підсистем  й  елементів.  В  географії 
освіти важливою фазою досліджень  є  стан параметрів показників функціонально‐виробни‐
чих зв’язків освітньої підсистеми із підсистемами розселення населення і господарства. Їхня 
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збалансованість  дозволяє  формувати  оптимальні  моделі  організації  освітнього  процесу  і 
підготовки трудових ресурсів відносно потреб ринку праці. 

Освітня система національного державного утворення в територіальному аспекті функціо‐
нального 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: макро‐
рівні – глобальна і цивілізаційна територіальні освітні системи; мезорівні – національна тери‐
торіальна 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  та  одночасно  її  підсистемами  є  географія  населення,  соціальна,  економічна  і 
політична географія. 

У визначені сучасного місця географії освіти ми частково використали схему структури 
суспільної географії, яку запропонував проф. С. Лаврова, в якій кожна із визначених 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. Лав‐
ров, один  із перших, хто в системі суспільної географії. виділив 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 
розумінні  постійних  процесів  нагромадження  наукових  знань  й  розширення  напрямків 
досліджень суспільної географії. З іншого боку, більшість країн світу вступила в етап форму‐
ванням  інформаційного  суспільства,  впровадження різнопроцільових  інноваційних освітніх 
програм, що суттєво підняло значення освіти у всіх напрямках суспільного відтворення. Ми 
вважаємо простір та 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 простору 
населення,  інтелектуальних  надбань  і  змісту  освіти,  формування  складної  і  різноцільової 
системи  інститутів  навчання,  інструментів  державно‐політичного  регулювання,  ми  вража‐
ємо, що місце географії освіти в зоні перетину зазначених сфер географії (рис. 1). 

Завдання  географії  освіти тісно пов’язані  із  потребами  суспільства, необхідністю дер‐
жави формувати  і  реалізовувати  освітню  політику.  Географія  освіти  належить  роль  безпо‐
середнього сприяння досягнень оптимального освітнього процесу в територіальному вимірі, 
підвищення інтелектуально‐культурного потенціалу населення країни, окремих її регіонів. 

Первинними завданнями географії освіти можна вважати: 
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Рис. 1.  Схема місця географії освіти в системі географічних наук 
 
а)  аналіз  умов,  причин  і  факторів,  які  впливають  на  формування  системи  освітнього 

середовища, організацію навчально‐виховного процесу, формування інтелектуального потен‐
ціалу країни, окремих регіонів і населених пунктів; 

б)  вивчення  просторових  особливостей  формування  освітньої  думки,  освітніх  това‐
риств й центрів та визначення їхньої ролі у формуванні українського культурно‐освітнього 
простору; 

в) проведення аналізу просторового розміщення і функціонування окремих типів закла‐
дів 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 теоретичні основи і методичні підходи суспільно‐географічного прогнозу‐
вання розвитку сфери освіти, визначити заходи національного, регіонального  і локального 
рівнів покращення її функціонування. 

З  поміж  головних  завдань  географії  освіти,  на  нашу  думку,  є  визначення  методоло‐
гічний  основ  формування  відповідних  рівнів  територіальних  освітніх  систем,  проведення 
аналізу  їхнього  функціонального  стану,  виділення  проблем  та  напрямків  перспективного 
розвитку. 
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Початок ХХІ  ст.  в  географічній науці визначається необхідністю теоретичних узагаль‐
нень,  аналізу  і  синтезу,  упорядкування  невідповідності  понять  і  термінів,  неузгодженості 
різного  тлумачення  історії  розвитку  поняття  “ландшафт”  і  ландшафтознавства.  На  основі 
огляду історії розвитку ландшафтознавства, виконаного М. Д. Гродзинським, М. Ф. Векличем, 
Г. І. Денисиком, В. М. Петліним, С. В. Міхелі, А. Г. Ісаченком, Д. Л. Армандом, Ф.М. Мільковим, 
В. С. Преображенським, В. В. Макаровим та ін., коротко схарактеризовано особливості стану і 
розвитку поняття “ландшафт”  і ландшафтознавства з висвітленням найголовніших, на наш 
погляд, теоретичних положень. 

В наукову літературу, відмічає Ф. М. Мільков, термін “ландшафт” з певним змістом був 
уведений у 1805 р. німецьким географом Г. Гоммейєром [10, с. 141]. Це ж підтверджує й М. Ф. Ве‐
клич:  “Ландшафт  як  науковий  термін  застосовується,  принаймні,  з  самого  початку  Х1Х  ст. 
Г. Гоммейєр  у  1805  р.  вважав  ландшафт  третім  ступенем  –  Ort,  Gegend,  Landschaft,  Land  – 
поділу природи, а саме територію, яку можна окинути поглядом з будь‐якої точці  і в межах 
якої, як вважав пізніше К. Ріттер, земна поверхня сприймається єдиним гармонійним цілим” 
[1,  с.  17–18].  У  той  же  час  А.  Г.  Ісаченко  стверджує,  що  “введенням  поняття  “ландшафт”  в 
науку географи зобов’язані головним чином Л. С. Бергу, який у 1913 р. висловив думку, що 
саме ландшафт є предметом вивчення географії” [5, с. 34; 6, с. 34]. За А. Г. Ісаченком це повто‐
рюють й інші. Наприклад, В. М. Гуцуляк впевнено пише, правда без посилань на джерело: “В 
докучаєвському періоді Л.  С. Берг першим з російських учених увів  в науку поняття  “ланд‐
шафт”  [3,  с.  5].  А В.  С. Жекулін навіть назвав Л.  С.  Берга  “батьком радянського  ландшафто‐
знавства”  [4,  с.  7]. Натомість М. Д.  Гродзинський  зазначає:  “Вважається, що  своїм науковим 
оформленням  термін  “ландшафт”  зобов’язаний Олександру  Гумбольдту.  На  початку  ХІХ  ст. 
він визначив його як “Der Totalcharakter einer Ergegend” (загальний характер земного регіону). 
Ця надто загальна дефініція розкривається у такій тезі Гумбольдта. У 1850 р. він писав: “для 
того, щоб  охопити  Природу  у  всій  її  величі,  необхідно  представити  її  у  двох  аспектах  –  як 
реальний феномен, а потім суб’єктивно, як він відбивається у почуттях людей”. Визначення 
ландшафту  як  “загального  характеру  місцевості”,  на  думку  Г.  Харда  стало  поверненням  до 
ранньо‐германського значення ландшафту як території” [2, с. 13]. 
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М. Ф. Веклич встановив, що  термін ландшафтознавство  (Landschaftkunde) незалежно 
один від одного запропонували, за свідченням К. Тролля, О. Оппель у 1884 р. і І. Віммер у 1885 р. 
для  назви  нової  галузі  наук  про  Землю  [1,  с.  45].  Деякі  українські  учені  вважають,  що 
“фактично з 1913 роком і пов’язують зародження ландшафтознавства як науки” [8, с. 3]. Але 
як  наука  ландшафтознавство  зароджувалась  у  30‐ті  рр.  ХХ  ст.,  хоча  О. М. Маринич  переко‐
наний,  що  вперше  у  1904  р.  в  Україні  Г.  Н.  Висоцький  на  основі  комплексних  досліджень 
прийшов до уявлення про ландшафт, який він називав “місцевість”. Натомість А. Н. Краснов 
одним з перших дав характеристику ландшафтних зон і областей земної кулі [7, с. 17]. Остан‐
нє підтверджує й Ф. М. Мільков:  “Учень В.  В. Докучаєва А. М. Краснов  у  1910 р.  в  універси‐
тетському курсі лекцій з фізичної географії вперше в географічній літературі дав опис ланд‐
шафтних областей  і  зон земної кулі”  [11,  с.  5]. Тільки у 1931 р. Л. С. Берг у вступі до моно‐
графії  “Ландшафтно‐географічні  зони СРСР”  схематично  окреслив  загальні  контури  вчення 
про географічний ландшафт як особливу наукову дисципліну [8, с. 14]. 

Нині  загальновідомо, що  становлення  і  розвиток ландшафтознавства  відбувались по‐
етапно,  класифікація  яких  висвітлена  в  публікаціях  М.  Данєвої,  Я.  Демека,  В.  А.  Ніколаєва, 
В. С. Преображенського і ґрунтовно у Д. Л. Армада. Періодизація розвитку ландшафтознавства 
одразу  висвітлила  кілька  проблем,  серед  яких  найголовнішою  проблему  розмежування 
об’єкта дослідження фізичної географії і ландшафтознавства. Чому постало таке питання? 

Уточнюючи  предмет  фізичної  географії,  А.  А.  Григор’єв  запропонував  вважати  таким 
фізико‐географічну  оболонку  Землі,  розглядаючи  її  як  в  цілому,  так  і  за  різними  терито‐
ріальними градаціями. Після цього, за Ф. М. Мільковим, С. В. Калєснік запропонував фізико‐
географічну оболонку А. А. Григорєва називати географічною оболонкою. Назва одразу закрі‐
пилася  в  географічній  науці  і  набула широкого  застосування,  хоч  у  неї  були  й  синоніми  – 
біогеносфера І. М. Забєліна, географічна сфера Д. Л. Армада і ландшафтна оболонка Ю. К. Єфре‐
мова. Але у цей період на арену рішуче вийшла новонароджена наука – ландшафтознавство і 
“Ю. К. Єфремов у 1950‐му році запропонував замінити поняття географічної оболонки іншим 
терміном – ландшафтною оболонкою. До нього приєднався й С. В. Калєснік. Єдиним мотивом 
подібної заміни слугує у Ю. К. Єфремова міркування, що визначення географії як науки про 
географічну оболонку Землі звучить як тавтологія, нічого не пояснюючи” [9, с. 9, 12]. 

На цю ситуацію блискуче зреагував Ф. М. Мільков, тут же запропонувавши: “Уявляється 
доцільним розрізняти у середині географічної оболонки особливу ландшафтну сферу, яка є 
зоною прямого  зіткнення  і  активної  взаємодії  літосфери,  атмосфери  і  гідросфери.  За  наси‐
ченістю органічним життям ландшафтна сфера являє собою біологічний фокус географічної 
оболонки  Землі  …  елементи  взаємопроникнення  і  взаємодії  атмосфери,  гідросфери  і  літо‐
сфери,  як  прояв  органічного  життя,  властиві  усій  товщі  географічної  оболонки,  але  безпо‐
середнє, пряме зіткнення їх, яке супроводжується спалахом життєвих процесів, притаманне 
тільки одній ландшафтній сфері” [9, с. 13]. 

Одночасно  з  Ф.  М.  Мільковим  аналогічно  висловився  й  А.  Г.  Ісаченко:  “…географічну 
оболонку мислимо  вивчати  у  двох  аспектах:  1)  як  ціле  і  2)  за  окремими  структурними  ча‐
стинами – географічними комплексами. Перше становить завдання загального землезнавства, 
друге  –  ландшафтознавства”.  І  уточнив:  “Розділ  фізичної  географії  –  вчення  про  основні 
закономірності територіальної географічної диференціації (куди входить, зокрема, й учіння 
про зони природи) – є вже переходом до ландшафтознавства” [5, с. 6–7]. Додав своє бачення і 
В.  С. Преображенський:  оскільки  “географічна  оболонка  в цілому  є  природним комплексом 
високого  рангу,  то  вивчення  її  як  цілісного  утворення  цілком  правомірно  ландшафтознав‐
ством. …Виділяти  окремо  в  самостійні  науки фізичну  географію  і  ландшафтознавство  при‐
мушує  тільки  традиція  та  необхідність  усебічного  ретельного  вивчення  геосистем  різного 
рангу для потреб народного господарства. Проте з часом, вивчення географічної оболонки в 
цілому буде завданням ландшафтознавства” [12, с. 45]. 

Проаналізувавши праці  з  ландшафтознавства М. Ф.  Веклич  прийшов  до  висновку, що 
“ландшафтознавство –  це  самостійна  наука  і  у той же  час  частина  (а  не  галузь) фізичної 
географії, яка досліджує  сучасні ландшафти  (геомери,  геокомплекси),  їх  сукупності, сучасну 
ландшафтну оболонку Землі” [1, с. 48]. 
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Більшість учених погодившись з появою нової частини фізичної географії, у визначенні 
об’єкту  і  предмету  фізичної  географії  і  ландшафтознавства  не  знайшли  єдності:  А.  А.  Гри‐
гор’єв  виділив  “фізико‐географічну  оболонку”,  С.  В.  Калєснік  –  “географічну  оболонку”, 
Ю. К. Єфремов (за ним, змінивши власну думку, С. В. Калєснік) – “ландшафтну оболонку”. До 
них приєднався В. С. Преображенський і М. Ф. Веклич. Деякі автори (Я. Демен, М. Данова, К. 
Мішав, А. А. Макуніна та ін.) також схиляються до ландшафтної сфери (“геосфери”), а у Д. Л. Ар‐
манда – “природна ландшафтна сфера, змінена людиною”. 

Ф. М. Мільков  знайшов  вихід:  залишив  “географічну  оболонку”  об’єктом  дослідження 
фізичної географії і помістив у її середині “особливу ландшафтну сферу, яка є зоною прямого 
зіткнення і активної взаємодії літосфери, атмосфери і гідросфери” та “являє собою біологіч‐
ний фокус”. Таким чином фізична географія залишилася ні з чим, оскільки її об’єкт – “геогра‐
фічна оболонка”  став оголеним  і нежиттєздатним,  хоч далі  зазначає, що  “елементи взаємо‐
проникнення  і  взаємодії  атмосфери,  гідросфери  і  літосфери,  як  прояв  органічного  життя, 
властиві усій географічній оболонці”. Проте тут же поспіхом забирає сказане назад: “але без‐
посереднє пряме зіткнення їх, яке супроводжується спалахом життєвих процесів, притаманне 
тільки  одній  ландшафтні  сфері”.  Виявляється, що  в  географічній  оболонці  не  відбувається 
“безпосереднього  прямого  зіткнення”,  хоч  про  взаємозв’язок  і  взаємовплив  компонентів  в 
географічній оболонці говорив ще В. І. Вернадський, А. А. Григорєв та ін. Залишилась геогра‐
фічна оболонка мертвою, як це було на початку формування планети Земля близько 5 млрд. 
років тому. 

То  що  ж  усе‐таки  є  об’єктом  дослідження  фізичної  географії  та  її  дочірньої  науки  – 
ландшафтознавства? Можливо дійсно правий В. С. Преображенський, коли говорить, що “…з 
часом, вивчення географічної оболонки в цілому буде завданням ландшафтознавства”. Можли‐
во час настав? 
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Кінець XIX – поч. ХХ ст. відзначився помітним сплеском розвитку природничих галузей 

у львівському науковому середовищі. Причиною такого сплеску стали практичні  запити на 
географічні,  геологічні,  геодезичні, біологічні знання, внаслідок зростаючого освоєння при‐
родних ресурсів Східної Галичини. Зокрема, гідрологічні дослідження розвивались передусім 
у зв’язку з необхідністю наукового забезпечення проектів створення водопровідної і каналі‐
заційної мереж м. Львова, будівництва гідроспоруд для обслуговування новоствореної заліз‐
ниці, спорудження меліоративних систем на заболочених землях околиць міста, протипавод‐
кового регулювання річкового  стоку,  освоєння природних джерел підземних вод,  для ліку‐
вальних цілей тощо. 

На початку  становлення  гідрологія була  суто технічною  галуззю. Підготовка фахівців 
дотичних до гідрології на той час проводилась у Львівській політехнічній школі на кафедрі 
дорожного  і водного будівництва (заснована у 1873 році, завідувач у 1874–1908 рр. – проф. 
Йозеф Рихтер). 

З 1877 р. у Львові видається Технічний часопис  (“Czasopismo Techniczne”, до 1882 р. – 
“Dźwignia”), у якому водна проблематика була винесена в окрему рубрику. У 1883–1884 рр. у 
часописі було опубліковано серію статей інженера Ромуалда Ізковського стосовно побудови 
математичних моделей стоку води у річкових басейнах (“залежності Ізковського”) [7]. Р. Ізков‐
ський (1848–1904) працював у Крайовому відділі Намісництва у Львові, а згодом в державних 
інституціях у Відні, де за його безпосередньої участі у 1894 р. організовано державну гідро‐
логічну службу Австро‐Угорщини. Не виключено, що власне за сприяння Р. Ізковського, після 
серії паводків на початку 1880‐х рр., уряд Австро‐Угорщини замовив Львівській політехнічній 
школі проект створення мережі пунктів водомірних спостережень. Керівником проекту було 
призначено професора  геодезії Домініка Зброжека  (1832–1889),  тому ця мережа так  і нази‐
валась “мережею Зброжека” і була передана у 1894 р. у підпорядкування до новоствореного 
Центрального гідрографічного інституту у Відні [16]. 

Суттєвим поштовхом для активізації гідрологічних досліджень став державний водний 
закон Австро‐Угорщини від 1869 р., згідно з яким у 70‐х рр. ХІХ ст. на землях імперії почали 
створюватись централізовані  установи  з  управління водними ресурсами. У 1878 р.  Галиць‐
кий Сейм на клопотання професора Львівського університету Тадеуша Пілата ухвалив: ство‐
рити Бюро меліорації  при Крайовому відділі,  організувати курси для нижчої ланки служби 
меліорації, виділити стипендії для стажування фахівців за кордоном, звернутись до уряду з 
проханням організації у Львівській політехніці викладання дисциплін з технології меліорації 
[19].  Завданням цього  бюро  згідно  з  інструктивними настановами була  організація  робіт  з 
покращення  грунтів  шляхом  осушення  і  зрошення.  До  роботи  було  запрошено  інженерів 
С. Карпушка, Й. Янковського, Ф. Гільбріхта, Т. Сікорського, А. Кензьора. З них найбільш вагомий 
слід у гідрологічній науці й практиці залишили Тадеуш Сікорський і Анжей Кензьор. Тадеуш 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 113 

 

Сікорський (1851–1937) – випускник Львівської політехніки, з 1889 р. професор кафедри ріль‐
ничої інженерії у Ягелонському університеті в Кракові [20]. А. Кензьор (1851–1938) випускник 
Віденської  політехніки,  впродовж  тривалого  часу  (1880–1915)  керівник  Бюро  меліорації  у 
Львові,  відомий  як  автор‐укладач  4‐х  томного  видання  “Водні  та  меліоративні  роботи  у 
Малопольщі” обсягом 2054 сторінки, з 323 рисунками і 24 картами [14]. 

У  Львівському  бюро  меліорації  активну  участь  брали  молоді  випускники  Львівської 
політехніки К.  Пом’яновський  і М.  Рибчинський,  які  згодом  стали  провідними  гідрологами 
Польщі міжвоєнного періоду. 

Кароль  Пом’яновський  (1874–1948)  −  професор  кафедри  водного  будівництва  Львів‐
ської  політехнічної  школи,  з  1919  р.  –  засновник  гідрологічного  напрямку  у  Варшавській 
політехніці.  У  Гданській  політехніці,  куди  він  переїхав  після  Другої  світової  війни  недавно 
створено фонд підтримки інженерно‐гідрологічних досліджень імені проф. Кароля Пом’янов‐
ського. Найбільш важливими дослідженнями К. Пом’яновського за “львівський період” є ро‐
боти з оцінки водноенергетичних ресурсів річок Стрия, Дунайцю, Солі, Скави [10]. 

Мечислав Рибчинський (1873–1937) – сподвижник К. Пом’яновського, з 1899 р. працю‐
вав  у  Державній  дирекції  водного  будівництва  Галичини;  з  1909  р.  –  керівником  водного 
департаменту Намісництва у Львові. У 1902–1904 рр. розробляв проекти регулювання верх‐
ньої  Вісли  та  Дністра,  а  у  1904–1912  рр.  –  регулювання  Стрия,  Свічі,  Лімниці,  Бистриці‐
Надвірнянської  і  Бистриці‐Солотвинської.  У  1920  р.  очолив  кафедру  водного  будівництва 
Варшавської політехніки. У Варшаві К. Пом’яновський і М. Рибчинський видали підручники з 
гідрології написані на матеріалах їхніх досліджень львівського періоду [5, 12, 13]. 

Теоретичні розробки львівських гідрологів базувались на значному фактажі інженерно‐
гідрологічних  вишукувань.  Так,  обсяг  проекту  регулювання  р.  Полтви,  виконаний  у  1897–
1908 р. під керівництвом Тадеуша Сікорського, складав 41 том. Він містив детальну гідроло‐
гічну  характеристику  р.  Полтви  та  її  приток  від  м.  Львова  до  м.  Буська.  Особливу  цінність 
мають гідрологічні характеристики водотоків, розраховані за результатами натурних дослід‐
жень [14]. 

Окрема  сторінка  історії  розвитку  львівської  гідрології  пов’язана  із  проектом  споруд‐
ження каналізаційної мережі м. Львова. У 1881 р. уряд міста запросив Львівське політехнічне 
товариство для обгрунтування спорудження каналізаційної мережі, яке представило у 1884 р. 
свій науковий висновок стосовно цієї проблеми [8]. У 1907 р. урядова комісія ухвалила про‐
позицію створення нової каналізаційної системи міста, згідно з якою Львівський Магістрат у 
1908 р. створив спеціальне бюро для підготовки технічного проекту каналізаційної системи. 
Бюро  очолив  інженер  Кароль  Пом’яновський,  до  складу  увійшли  інженер  Ігнацій  Кінела  і 
геодезист  Вінцент  Барвінський.  Однак  крайовий  відділ  меліорації  замінив  керівника  Бюро 
К. Пом’яновського на Діонісія  Хорварза. Працівники Бюро провели  детальні  гідрографічні  і 
гідрометричні дослідження. Басейн р. Полтви у межах Львова було поділено на 16 водозборів, 
облаштувано  5  опадомірних  пунктів,  2  пункти  обліку  стоку  поверхневих  вод,  29  пунктів 
обліку стоку підземних вод, 179 точок водно‐фізичного аналізу грунтів. На основі даних було 
проведено  гідрологічне  зонування  Львова  з  урахуванням  природної  і  господарської  ланки 
місцевого гідроциклу, розраховано лімітуючі показники витрат та об’ємів стоку у водозборах. 
До наукового обгрунтування були залучені львівські: вчені гідролог Тадеуш Сікорський, гео‐
лог Мар’ян Ломніцький, а також було запрошено експерта Ліндлея [14]. Результати цих проект‐
них  вишукувань  довгий  час  слугували  основою  для  спорудження  каналізаційної  мережі 
Львова. Вони і тепер не втратили актуальності. 

Другою гострою проблемою для Львова наприкінці XIX – поч. XX ст. було водозабезпе‐
чення. Тому, на початку 90‐х рр. ХІХ ст. професори Й. Рихтер, Т. Сікорський, М. Ломніцький та 
інженер Маслянка обгрунтували можливість спорудження водопроводу від родовищ підзем‐
них вод у верхів’ях Верещиці до Львова. Технічний проект водопостачання від водозабору в 
Добростанах до Львова розробив О. Смрекер [1]. Оскар Смрекер (1854–1935) на той час був 
визнаним  у  Європі  фахівцем‐гідротехніком,  власником  проектно‐будівельної  фірми  у Ман‐
геймі  (Німеччина)  [21].  Будівельні  роботи  зі  спорудження  водопроводу  від  Добростанів  до 
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Львова тривали впродовж 1899–1901 рр. під безпосереднім керівництвом О. Смрекера [8]. З 
праці Станіслава Александровича [2] дізнаємося, що хімічні характеристики якості добростан‐
ської  води  були  визначені  вченими  Львівського  університету:  фармакологом  Мечиславом 
Дунін‐Вонсовічем, хіміками Броніславом Радзішевським, Владиславом Неміловічем, а бактеріо‐
логічні – засновником львівської школи ветеренарної медицини − Йосифом Шпільманом. 

Серед перших природоохоронних інвентаризаційних робіт водойм Львова та його око‐
лиць заслуговують на увагу результати комплексних досліджень львівських учених, прове‐
дених у 1909 р., і частково опублікованих у статті М. Раціборського [11]. З неї дізнаємося, що 
проф. К. Шульц вивчав терміку водойм, докт. Б. Ніклевський – хімізм, проф. С. Павловський – 
генезис  озерних  ванн,  проф.  Т.  Розвадоський  –  іхтіологію.  У  статті  подано  класифікацію 
водойм та визначено їх природоохоронне значення. 

Львівська  географія  на  початках  свого  зародження  мало  була  дотична  до  проблем 
гідрології.  Можливо  це  було  пов’язано  з  переконаннями  керівника  заснованого  у  1882  р. 
Інституту географії Антонія Ремана (1840–1917), який вважав географію наукою гуманітар‐
ного напрямку. 

Ситуація  змінилася  з  приходом  на  кафедру  географії  Євгеніуша  Ромера  (1871–1954), 
який у той час активно займався проблемати кліматології. У 1900 р. Є. Ромер опублікував у 
Технічному часописі статтю “Про вплив грунтових вод в долині Вісли в Галичині” [15], у якій 
вступає у гостру полеміку з О. Смрекером стосовно питань водообміну між річковими і під‐
земними  водами.  У  цій  статті  Є.  Ромер,  використовуючи  географічний  підхід,  обгрунтував 
положення про можливість поповнення річковими водами водоносних горизонтів підземних 
вод  і необхідність урахування цього процесу у водобалансових розрахунках під час регулю‐
вання паводкового руслового стоку в басейні р. Вісли. 

У 1912 р. муніципалітет м. Львова замовив Є. Ромеру, який на той уже керував універ‐
ситетською кафедрою географії, зробити науковий висновок щодо впливу лісів на стан під‐
земних вод у районі Добростанського водозабору. За результатами короткотривалих дослід‐
жень  Є.  Ромер  у  1913  р.  в  часописі  “Космос”  публікує  об’ємну  статтю  “Про  вплив  лісу  на 
клімат  і грунтові води на основі досвіду у добростанських лісах”  [18]. У цій статті він поле‐
мізує з російськими ученими докучаївської школи, зокрема з Павлом Отоцьким, які вважали, 
що  ліс  зволожує  гори  і  висушує  рівнини  [1].  На  основі  зіставлення  детальних  геологічних, 
геоморфологічних, гідрогеологічних, мікрокліматичних та рослинних характеристик робить 
висновок,  який  через  десятки  років  академік  Петро  Погребняк  сформулював  так:  “Ліс  об‐
воднює  місцевість  з  недостатком  вологи,  і  осушує  місцевість  з  надлишком  вологи”.  Гідро‐
кліматичні дослідження Є. Ромера у добростанському лісі цінні ще й тим, що вони є піонер‐
ними у дослідженні топоклімату і застосуванні комплексного (ландшафтознавчого) підходу 
до вирішення практичних гідрогеологічних проблем. 

Своє зацікавлення проблемами гідрології Є. Ромер передавав своїм учням. Про це свід‐
чить літографічне видання його першими вихованцями А. Дудриком і З. Похлманом навчаль‐
ного посібника “Гідрографія  і води суходолу”, написаного за його лекціями [6]. У статті про 
добростанські  ліси  Ромер  згадує  роботи  своїх  учениць  E.  Камінської  “Тривалість  снігового 
покриву на північному  схилі Карпат”  [7]  і  Бадіан‐Аскеназової  “Вплив лісів на  клімат”  [3].  У 
статті про терміку вод Татр і Підгаля [17] Ромер акцентує увагу на результатах докторської 
роботи  свого  учня  і  соратника  Станіслава Павловського  “Температура  текучих  вод  в  Гали‐
чині” [9]. Зазначимо, що С. Павловський (1882–1940), на той час професор географії у Львів‐
ському університеті, а надалі, з 1919 р. – засновник географічної школи у Познані захистив 
габілітаційну  роботу  у  1913  р.  також на  гідрологічну  тематику:  “Льодостав  верхньої  Вісли, 
верхнього Дністра та їх приток”. 

Період кінця ХІХ – поч. ХХ ст. без застережень можна назвати “золотим часом” розвитку 
львівської гідрологічної науки. Відразу після Першої світової війни спостерігається помітний 
спад  гідрологічних  досліджень  львівських  учених.  Разом  із  К.  Пом’яновським  і  М.  Рибчин‐
ським центр досліджень гідротехнічного напрямку перемістився із Львівської політехніки до 
Варшавської. Не увінчалися успіхом також і намагання Є. Ромера зміцнити гідрокліматичний 
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напрямок у географії шляхом створення у Львівському університеті окремої кафедри метео‐
рології  і геофізики. Запрошений у 1920 р.  із США на посаду завідувача цією кафедрою відо‐
мий дослідник Антарктики Генрік Арктовський (1871–1958), за фахом геолог, зовсім не ціка‐
вився проблемами гідрокліматології, тому новостворена кафедра розвивала геофізику геоло‐
гічного скерування. 

Після Другої світової війни із привнесенням в Західну Україну глобалістичних традицій 
російської гідрології, здобутки львівських науковців кінця ХІХ – поч. XX століть на жаль були 
забуті. 

Проведений аналіз дає підставу стверджувати, що наприкінці ХІХ – поч. XX ст. у Львові 
сформувалась  регіональна  наукова  гідрологічна школа  з  центрами  в  Університеті  та  Полі‐
техніці.  Для  цієї школи  властиві  такі  риси  як  прикладне  скерування  гідрологічних  дослід‐
жень, їх міждисциплінарний характер та природоохоронна спрямованість. 

Проблеми,  якими  займалися  гідрологи  того  періоду  залишаються  важливими  і  на 
сьогодні.  Найбільш  актуальними  з  них  є  регулювання  річкового  стоку  для  запобігання 
паводкам на річках Карпатського регіону, оцінка і використання гідроенергетичних ресурсів 
карпатських  річок,  покращення  роботи  меліоративних  систем,  водобалансова  оцінка  від‐
новлення запасів питної води, покращення екологічної якості поверхневих  і підземних вод, 
збереження  малих  річок,  оптимізація  функціонування  каналізаційних  систем,  збереження 
водно‐болотних угідь. Тому досвід львівської регіональної школи гідрологічних досліджень 
кінця ХІХ – поч. XX ст. потребує детального вивчення і наукового осмислення. 
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Актуальність  проблеми.  В  умовах  нового  соціального  запиту  особливо  важливими 
залишаються питання  культури та  її  суспільно‐географічного  змісту. Доступність  та  якість 
культурних  послуг  є  одним  із  індикаторів  якості  життя  населення.  Остання  нерозривно 
пов’язана з реалізацією концепції стійкого розвитку на локальному, регіональному, держав‐
ному та глобальному рівнях. Саме через діяльність сфери культури відбувається морально‐
етичне та морально‐правове вдосконалення особистості,  усвідомлення соціумом суспільно‐
географічних протиріч різних рівнів, передаються елементи енвайронментальної освіченості 
індивіда та суспільства в цілому. 

Аналіз попередніх  досліджень.  Питаннями місця культури в  географічній науці  зай‐
маються багато як вітчизняних [1–4, 6, 8, 9], так і зарубіжних [5, 7] вчених. Однак, на сьогодні 
залишаються відкритими питання поняття самої категорії “культура” з точки зору суспільної 
географії  та  зокрема  географії  культури.  До  кінця  не  визначене  також  місце  останньої  в 
системі географічних наук. 

Метою дослідження є аналіз різних поглядів на суспільно‐географічний зміст понят‐
тя “культура” та формування власної точки зору з приводу місця культури в суспільній гео‐
графії. 

Виклад основного матеріалу. Категорія культура  є однією з найзагальніших  і  вико‐
ристовується  у  багатьох  науках,  у  тому  числі  і  в  географії.  Кожна  наука  інтерпретує  цю 
дефініцію по‐різному,  однак навіть  у межах  однієї  географічної  науки питання  визначення 
поняття  “культура”  залишається  відкритим.  Ще  фундатор  української  географії  академік 
Степан Рудницький розрізняв географію культури, а значить і саму культуру, у “широкому” 
та “вузькому” значенні. У першому випадку вчений ототожнював географію культури з антропо‐
географією (сучасною суспільною географією), а значить розглядав культуру як ознаку сус‐
пільства  в  цілому  [2].  Під  географією  культури  (культурною  географією)  у  “вужчому”  зна‐
ченні академік С. Рудницький розумів  “тільки цю частину антропогеографії, яка розсліджує 
розміщеннє  й  географічну  суть  культури  ріжних  країв  і  народів  землі”  [4, С. 62].  На  наш 
погляд,  у  цьому  випадку  мова  йде  про  культуру  як  про  духовне  та  матеріальне  надбання 
певного народу. 

Тривалий час питання географії культури, як і взагалі суспільної географії, залишалися 
поза  увагою  вчених  через  відсутність  соціального  запиту.  Послідовники  Степана  Рудниць‐
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кого – представники львівської наукової школи (проф. О. Шаблій, д. е. н., доц. Л. Шевчук, д. г. 
н., доц. І. Ровенчак) першими звернули увагу на цей феномен. Після здобуття Україною неза‐
лежності  перші  фундаментальні  дослідження  в  даному  напрямі  почав  проводити  проф. 
О. Шаблій. Вчений, як і академік С. Рудницький, розуміє поняття культура у двох значеннях. У 
“широкому”  значенні  думки  вчених  дуже  подібні.  У  “вужчому” ж  розумінні  проф. О. Шаблій 
вважає географію культури підсистемою соціальної географії, яка в свою чергу разом з еко‐
номічною  географією  та  іншими  гілками  утворюють  суспільну  географію.  Сама  ж  сфера 
культури  розглядається  здебільшого  як  галузь  господарства,  а  для  її  дослідження широко 
використовуються  кількісні  статистичні  показники  [2,  8].  На  нашу  думку,  саме  таке  розу‐
міння культури дуже важливе з точки зору суспільної географії, адже воно включає в себе не 
лише взаємозв’язок останньої  з  соціумом,  а  також розкриває особливості  її  взаємозв’язку  з 
виробничою сферою, яка є невід’ємною частиною суспільства. 

Проф. Л. Шевчук розглядає культурний комплекс як  “поєднання об’єктів культури та 
поведінки  людей  у  їх  межах,  котрі  розташовані  в  конкретному  суспільному  просторі  та 
суспільному  часі  в  процесі  життєдіяльності  у  конкретних  геопросторово‐часових  коорди‐
натах”  [9]. Суспільно‐географічний зміст поняття культури у цьому разі подібний до думки 
проф.  О.  Шаблія,  однак  відрізняється  прив’язкою  до  конкретних  геопросторово‐часових 
координат. 

Проф.  І.  Ровенчак  виділяє  три  складові  культури.  Вчений  вважає  культуру  по‐перше 
сукупністю матеріального  і духовного надбання людства, по‐друге нагромадженням, яке не 
виникає  спонтанно,  а  накопичується  протягом  тривалого  часу  і  по‐третє  надбанням,  що 
передається від покоління до покоління [3, С. 274]. Ми вважаємо, що дане трактування куль‐
тури  досить  точно  підходить  до  розуміння  її  з  точки  зору  суспільної  географії,  однак  тут 
відсутні просторова характеристика, така важлива для географії та зв’язок культури з вироб‐
ничою складовою суспільства. 

Представник  одеської  наукової  школи  проф.  О. Топчієв  під  культурою  розуміє  сукуп‐
ність  матеріальних  і  духовних  цінностей,  породжених  творчими  здібностями  і  зусиллями 
людей, що визначають рівень розвитку і форм організації життєдіяльності суспільства у всіх 
її сферах. Перша частина даного визначення, на наш погляд, дещо подібна до розуміння куль‐
тури академіком С. Рудницьким у “вужчому” розумінні, проте основна відмінність полягає в 
тому, що проф. О. Топчієв вважає останню мірою рівня розвитку життєдіяльності суспільства. 
Вчений висловлює думку, що  “культура зароджується в точках перетину особистості й  сус‐
пільства, індивіда і соціальних груп” [6, С. 332]. 

Представниця  київської  наукової  школи  проф.  О.  Любіцева  розглядає  культуру  як 
властивий  людині,  людському  суспільству  спосіб  буття,  що  визначає  всю  різноманітність 
матеріальної та духовної діяльності людей, їх ставлення до навколишнього світу та до самих 
себе [1]. Вчена зазначає, що “культуру можна розглядати як систему цінностей, сформованих 
на  основі  передачі  етнокультурної  інформації  набутої  та  засвоєної  внаслідок  творчої  люд‐
ської діяльності,  спрямованої на перетворення довкілля, формування принципів, правил та 
норм людської поведінки  (моральності та права)”  [1, С. 49]. Визначення культури з позицій 
способу буття суспільства та системи цінностей, на наш погляд, досить точно характеризує 
це складне поняття з точки зору суспільної географії. 

Професор  Пенсільванського  університету  (США,  Філадельфія)  Г. Чик  виділяє  чотири 
аспекти  трактування  поняття  культура:  культура  як  ідеї,  що  існують  у  свідомості  членів 
певної  соціальної  спільноти;  культура  як  загальноприйняті  знання  та  норми  поведінки; 
культура як ідеї, норми поведінки та матеріальні артефакти (певно, мається на увазі поняття 
культура по відношенню до народу,етносу,  суспільства,  соціуму тощо) та останнє культура 
як  інформація.  Вчений  вважає,  що  культуру  можна  розглядати  як  інформацію,  а  будь‐яку 
окремо  взяту  структуру  як  “інформаційну  структуру”,  в  якій  інформація  приймається  чи 
створюється, відшукується, передається, використовується та навіть втрачається [7, С. 113]. 
Цей підхід є дуже цікавим з точки зору суспільної географії. Соціогеосистеми, які вивчаються 
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соціальною та суспільною географією, складаються з трьох основних елементів – біотичного, 
абіотичного  та  соціального,  між  якими  відбувається  обмін  речовиною,  енергією  та  інфор‐
мацією. З такої позиції, на нашу думку, можна розглядати культуру не лише як особливість 
властиву соціуму, а  і як складову частину всієї соціогеосистеми – особливий вид соціальної 
інформації, потоки якої передаються від соціальної до природних підсистем. 

Представники російської наукової школи значну увагу приділяють дослідженням еко‐
номіко‐географічної тематики. Щодо питань географії культури, то тут розглядаються окремі 
її аспекти, зокрема географія літератури, географія мистецтва, геопоетика, сприйняття соціу‐
мом культурних ландшафтів тощо. В той же час відсутні саме комплексні дослідження сфери 
культури з суспільно‐географічної точки зору [5]. 

Проаналізувавши  підходи  до  визначення  категорії  культури  представників  різних 
наукових шкіл,  спробуємо  дати  власне  бачення  суспільно‐географічного  змісту  даної  дефі‐
ніції. У нашому розумінні культура – не лише сукупність матеріального і духовного надбання 
соціуму,  яке  передається  з  покоління  в  покоління.  Культура  –  середовище,  в  якому  відбу‐
вається розвиток  і формування особистості,  її творчої та професійної діяльності, морально‐
етичних норм поведінки, виникає етнічна самосвідомість, формуються та трансформуються 
менталітет соціуму, його національні ідеї. За допомогою культури існує можливість передачі 
особливого виду соціальної інформації з покоління в покоління та виявлення певних тенден‐
цій соціального розвитку. Одним із проявів впливу культури на соціум являється формування 
та  функціонування  сфери  культури  регіону.  Для  комплексного  вивчення  суспільно‐геогра‐
фічного змісту останньої необхідно окрім якісних використовуються також кількісні харак‐
теристики та певною мірою розглядати культуру як галузь економіки. 

Висновки. Підсумовуючи все раніше сказане слід зазначити, що інтерпретація суспільно‐
географічного  змісту  поняття  “культура”  представниками  різних  наукових шкіл  хоча  і  від‐
різняється  підходами,  проте  має  багато  спільних  рис.  Найголовніша  з  них  –  це  розуміння 
культури як комплексної,  багатогранної  категорії  у  “широкому”  та  “вужчому”  значенні. Ми 
пропонуємо розглядати культуру з точки зору суспільної географії як середовище для фор‐
мування  менталітету  соціуму.  Останній,  в  свою  чергу,  впливає  на  особливості  соціальних, 
виробничих та інших процесів у суспільстві. 
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Україна  вже  багато  років  належить  до  країн  із  найнижчим  у  світі  рівнем  народжува‐

ності та високим показником смертності населення. Ці обставини найбільше посприяли роз‐
витку демографічної кризи, котра є найактуальнішою серед соціально‐економічних проблем 
нашої держави. Крім падіння рівня народжуваності та підвищення рівня смертності, важли‐
вими  чинниками,  що  мають  вплив  на  демографічну  ситуацію  в  країні,  є:  втрата  традицій 
багатодітності,  перевищення  кількості  померлих  над  кількістю  народжених  (депопуляція), 
різке зменшення кількості шлюбів, значні міграції населення, а також чимало соціально‐еко‐
номічних чинників (невисокий рівень життя, зниження рівня зайнятості населення, низький 
рівень медичного обслуговування, неналежний освітній рівень населення). 

За таких умов простежується значне погіршення не тільки кількісних показників роз‐
витку населення, а й якісних, що відображається, зокрема, на життєдіяльності більшості віко‐
вих груп населення. У вкрай важкому соціальному становищі знаходиться дитяче населення – 
майбутнє нашої країни. 

Формування та розвиток дитини як особистості передусім залежить від сім’ї,  системи 
охорони  здоров’я,  освіти  та  середовища  її  проживання.  Якщо  раніше  держава  фінансувала 
значну частину витрат на виховання, навчання, оздоровлення дітей, то сьогодні ці витрати 
майже  повністю лягають  на  сім’ю,  в  якій  виховується  дитина. Належний  рівень  виховання 
дитини в сім’ї значною мірою визначається життєвим рівнем сім’ї, насамперед, її доходами та 
витратами. Невисокі прибутки багатьох сімей призводять до неспроможності батьків сплачу‐
вати за перебування дітей навіть у дошкільному закладі. Через те, що держава недостатньо 
фінансує вищі навчальні заклади, кількість місць в них обмежена, тому далеко не всі підлітки 
мають можливість навчатися в них. В останні роки спостерігається погіршення стану здоров’я 
дитячого населення України. Ця тенденція є особливо загрозливою.  “Пріоритетним завдан‐
ням,  яке  стоїть перед будь‐яким  суспільством, має бути  забезпечення  “здорового  старту”  в 
житті  дитини. На жаль,  у  нашій  країні  навіть найменші  діти не мають необхідного  “запасу 
міцності” стосовно здоров’я” [2, с. 199]. Захворюваність дітей щоразу частіше набуває хроні‐
них форм.  Зростає  кількість  дітей,  які  часто  хворіють,  дітей‐інвалідів,  скорочується  частка 
здорових  серед  народжених  живими,  як  наслідок  такий  стан  здоров’я  є  загрозливим  для 
ефективного розвитку суспільства. Особливо важливе значення на вплив здоров’я дітей має 
екологічна ситуація регіону, а також територіальна близькість до установ медичного обслу‐
говування. Несприятливість цих чинників створює невпевненість у майбутньому та суттєво 
впливає на прийняття рішень сім’єю відносно кількості дітей у них. 

Надзвичайно гострою залишається проблема соціально‐незахищених категорій дитячого 
населення:  безпритульних,  дітей‐сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування,  дітей‐
інвалідів.  В  таких  складних  умовах  суспільства,  “діти  є  економічно  найменш  захищеною 
категорією  населення,  сучасний  економічний  механізм  забезпечення  їх  життєдіяльності, 
розвитку і виховання знаходиться лише у зародковому стані” [2, с. 137], тому вирішення про‐
блеми  потребує  значного  державного  інвестування  та  невідкладних  дій  з  боку  держави  у 
створенні сприятливого “клімату” для розвитку і виховання дитячого населення. 
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Зрозуміло,  що  в  сучасних  соціально‐економічних,  політичних  умовах  України  щоразу 
актуальнішими  стають  дослідження  дитячого  населення,  а  водночас  пошук  методів  і  роз‐
робка  конкретних  заходів  державної  політики  щодо  покращення  становища  дітей  у  сус‐
пільстві, адже процвітання та “добробут країни зараз залежить не стільки від чисельності її 
жителів,  скільки  від  їх  “якості”:  здоров’я,  освітнього  та  професійно‐кваліфікаційного  рівня, 
успіхів  у  розвитку  економіки  та досягненнях НТП,  які  найбільш повно розкривають  творчі 
можливості нації” [6, с. 72]. 

Навіть побічний огляд проблем, що постають у процесі життєдіяльності дитячого на‐
селення,  засвідчує,  що  абсолютна  більшість  з  них  мають  територіальну  складову,  а  отже 
можуть  досліджуватися  в  межах  суспільної  географії.  Зокрема,  територіальні  особливості 
народжуваності та дитячої смертності досліджує географія населення, рівень і якість життя – 
соціальна географія, територіальну диференціацію рівня зайнятості, доходів і витрат сімей з 
дітьми  та  їх  житлові  умови  –  економічна  географія,  територіальну  організацію  дитячого 
туризму та відпочинку – рекреаційна географія, освітній рівень дітей та територіальну забез‐
печеність їх навчальними закладами – географія освіти, територіальне поширення захворю‐
вань дитячого населення та їх оздоровлення – медична географія тощо. 

Проблематика  дитячого  населення  не  є  новою  в  суспільній  географії.  Окремі  праці  у 
цьому напрямку в Україні уже були. Зокрема, за цією проблематикою захищено декілька ди‐
сертацій (О. Я. Романів [7], О. В. Колотуха [4]). Однак, загалом, суспільно‐географічне дослід‐
ження дитячого населення в Україні лише розпочинається. Натомість, в зарубіжній географії 
“дитяча  географія”  привертає  увагу  науковців  уже  десятиліттями.  Навіть  існує  науковий 
журнал  “Children’s Geographies”  [9],  хоча  статті  у ньому  здебільшого пов’язані  з  географією 
поведінки дитячого населення, географією культури, з непозитивістськими методами і під‐
ходами. 

Потрібно  зазначити,  що  українські  фахівці  з  інших  наукових  суспільних  дисциплін 
(економіки, соціології, медицини, психології, педагогіки) досліджують в останні десятиріччя 
дитяче  населення  значно  активніше.  Зокрема,  досліджували  окремі  аспекти  цієї  проблема‐
тики такі вчені: Бердик О. В., Волинець Л. С., Грішнова О. А., Дудар Н. Д., Карпенко О. І., Курило 
І. О.,  Лібанова  Е. М.,  Макарова О. В.,  Няньковський С. Л.,  Палій О. М.,  Піскунов В. П.,  Покроєва 
Л. Д., Святненко Г. В., Стешенко В. С., Толстоухова А. П., Черняєва О. С., Чуйко Л. В., Шевчук Л. Т., 
Яковенко І. М. та ін. Значний внесок у дослідженні, передусім демографічних проблем сімей 
та  дітей,  зробили  науковці  сусідньої  з  Україною  Росії:  Волков А.,  Клімантова Г.,  Лучкіна Л., 
Мід М., Семенов Ю. та ін. 

Для суспільно‐географічних досліджень проблематики дитячого населення важливим є 
чітке визначення цього поняття. На думку науковців, “на сьогодні не існує ні беззаперечного 
визначення дитячого населення, ні загальновизнаної конкретної межі його закінчення” [1, с. 5]. 
Певними орієнтирами можуть бути юридичні формулювання. Згідно з міжнародним законо‐
давством, зокрема Конвенції про права дитини (стаття 1), “дитиною є кожна людська істота 
до  досягнення  18‐річного  віку,  якщо  за  законом,  застосовуваним  до  цієї  особи,  вона  не 
досягає  повноліття  раніше”  [5].  Щодо  українського  законодавства,  то  у  Сімейному  кодексі 
України  (стаття  6)  зазначено,  що  “правовий  статус  дитини  має  особа  до  досягнення  нею 
повноліття”,  а  поняття  “дитина”  поділяється  на  дві  категорії:  “малолітньою  вважається 
дитина до досягнення нею чотирнадцяти років”, а “неповнолітньою вважається дитина у віці 
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років” [8]. На підставі цих формулювань, можна зазначити, 
що дитячим населенням є сукупність осіб певної території, які не досягли 18‐річного віку та 
не перебувають у шлюбі. Здійснюючи суспільно‐географічне дослідження дитячого населен‐
ня у певному регіоні, потрібно передусім аналізувати територіальну організацію його життє‐
діяльності  та  вплив  на  неї  географічних  чинників  (природничо‐географічних  історико‐гео‐
графічних, соціально‐економіко‐географічних, демогеографічних, розселенських й ін.). 

Важливою  передумовою  суспільно‐географічного  дослідження  дитячого  населення  є 
наявність  численної  статистики  з  цієї  проблематики,  зокрема  в  територіальному  розрізі 
адміністративних областей, районів, міст обласного значення. 
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В Україні чимало показників, які стосуються дитячого населення (в тому числі в тери‐
торіальному  розрізі),  є  в  таких  щорічних  статистичних  виданнях:  “Населення  України”, 
“Розподіл  постійного  населення  України  за  статтю  та  віком”,  “Дошкільна  освіта  України”, 
“Загальноосвітні навчальні заклади України”, “Діти, жінки та сім’я в Україні”, “Жінки і чоло‐
віки в Україні”,  “Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”,  “За‐
хист  дітей,  які  потребують  особливої  уваги  суспільства”,  “Заклади  культури,  мистецтва, 
фізкультури  та  спорту  України”,  “Заклади  охорони  здоров’я  та  захворюваність  населення 
України”,  “Санаторно‐курортне  лікування,  організований  відпочинок  та  туризм  в  Україні”, 
“Туристична діяльність в Україні”, “Витрати і ресурси домогосподарств України”, “Самооцінка 
домогосподарствами України рівня своїх доходів”,  “Соціально‐демографічні характеристики 
домогосподарств України”, “Соціальні індикатори рівня життя населення”, “Самооцінка насе‐
ленням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги”, “Соціальний 
захист населення України”, “Україна у цифрах”, “Злочинність в Україні”. 

Крім  поточної  статистики,  цікаву  й  ґрунтовну  інформацію  про  різноманітні  аспекти 
життєдіяльності  дитячого  населення  зібрано  у  численних  виданнях,  що  опубліковано  за 
підсумками першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. За результатами матеріа‐
лів  перепису  вийшов  також  довідник,  що  безпосередньо  присвячений  проблематиці  дитя‐
чого населення: “Жінки і діти України. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 
року” [3]. 

Отже,  дитяче  населення,  як  майбутнє  суспільства,  держави,  нації,  потребує  постійної 
уваги  науковців,  в  тому  числі  фахівців  із  суспільної  географії.  Для  суспільно‐географічних 
досліджень в Україні є належна інформаційна основа. Вивчення різних географічних аспектів 
життєдіяльності  дитячого  населення  не  можливе  без  врахування  досягнень  у  цьому 
напрямку представників інших гуманітарних і природничих дисциплін. 
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Постановка  проблеми  та  її  актуальність.  Географія  загалом,  а  надто  суспільна, 

віддавна користується поняттями центральності та периферійності. Це пов’язано з тим, що 
першою  та  найзагальнішою  категорією  цієї  науки  є  категорія  геопросторової  організації 
суспільства, а формами цієї організації є держави, їх союзи, регіони, територіальні комплекси 
та  ін.  З  точки  зору  топології  кожен  об’єкт  має  центральне  чи  периферійне  географічне 
положення.  Однак,  сьогодні  в  окресленні  категорій  центральності  та  периферійності  все 
частіше  поряд  з  поняттям  відстані  присутній  аспект  суспільного  розвитку  чи  суспільної 
відсталості. Саме тому виникає потреба дослідження підходів дифініювання цих термінів, а 
також осмислення і аналізу теоретичного та практичного доробку у цій сфері. 

Огляд  публікацій.  Вивченню  проблем  центро‐периферійних  відносин  значну  увагу 
приділяли такі  географи як Енрід Алаєв,  який у 1983 р.  у праці  “Социально‐економическая 
география:  понятийно‐терминологический  словар”  подав  визначення  периферії,  та  Олег 
Шаблій, який у своїх публікаціях – навчальних посібниках “Соціально‐економічна географія 
України” (видання 1994, 1996, 2000 рр. за ред. О. Шаблія.) запропонував україноцентричний 
принцип у вивченні географії. Дана проблематика, зокрема питання механізмів формування 
суспільно‐географічних периферій висвітлена у публікаціях київського географа І. Піліпенко, 
та львівських географів М. Дністрянського (2007), Р. Лозинського (2012), І. Ровенчак і Л. Ко‐
тик (2012). 

Метою дослідження є огляд підходів у трактуванні центральності та периферійності, 
визначити  головні  ознаки  центральних  та  периферійних  регіонів.  Важливо  також  аналіз 
концепції,  що  застосовуються  для  урухомлювання  економічного  та  соціального  розвитку 
периферійних регіонів. 

Виклад основного матеріалу. У класичному вигляді модель “центр – периферія” викла‐
дено  наприкінці  60‐х  рр.  минулого  століття  у  книзі  “Політика  регіонального  розвитку” 
Джона Фрідмана.  В  основі  його  роботи  лежать  твердження  про  те,  що  будь‐яка  економіка 
пов’язана з взаємодіючими між собою зонами. Рівень економічного розвитку, техніка, куль‐
тура змінюються залежно від їх поширення з центральних до периферійних районів. Центром 
є місце зародження технологічних  і  соціальних нововведень,  а периферією –  середовище  їх 
поширення (з демографічним потенціалом, що характеризується архаїчністю, відсталістю, та 
рисами, що дозволяють його легко експлуатувати з боку центру)  [7]. Як бачимо, автор для 
визначення  змісту  поняття  периферії,  поряд  з  поняттям  відстані,  відзначає  присутність 
аспекту суспільної відсталості. 

У  суспільних  та  економічних науках  зустрічаємо  інші  підходи  до  визначення перифе‐
рійних територій (регіонів). 

Так, за Е. Б. Алаєвим, периферія є частиною географічного таксону, що протистоїть ядру 
як  просторовому  поєднанню  вузлів,  центрів,  вогнищ  і фокусів  суспільної  діяльності  зі  зво‐
ротною функціональною залежністю [1]. 

І.  О.  Пилипенко  суспільно‐географічною периферією називає  частину  суспільного  про‐
стору, в межах якого швидкість суспільно‐географічних процесів мінімальна, або їх вектор не 
співпадає з вектором розвитку ядер суспільного життя [3]. 
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Британський словник суспільної географії подає визначення периферій, як таких тери‐
торій, що віддалені від економічних центрів з низьким комунікаційним доступом, що харак‐
теризуються низькою густотою заселення та слабкою урбанізованістю [8]. 

Основним критерієм для визначення периферійності відповідно до Єдиної політики ЄС 
є низький рівень економічного розвитку, що вимірюється рівнем ВВП нижчим ніж 75 % від 
середнього  по  ЄС  на  одного  мешканця  (відповідно  до  паритету  споживчої  спроможності). 
Спеціалізація  регіону  на  виробництві  сільськогосподарської,  лісопромислової  продукції  чи 
сировини за рахунок дешевої робочої сили, слабкий розвиток інфраструктури та управління, 
пасивне  впровадження  інновацій  та  підприємництва  також  є  критеріями  для  визначення 
його периферійним [6]. 

Інші виміри периферійності відносяться до культурної, релігійної чи політичної окре‐
мішності мешканців периферії [табл. 1]. 

Таблиця 1 
Характерні ознаки центральних і периферійних територій 

Складено за: [2,10] 
 
Зазначимо, що у джерелах зарубіжної та вітчизняної літератури зустрічаємо різні сино‐

німи до терміну периферійна територія (зона, район, регіон), а саме: депресивна, проблемна, 
маргінальна, недостатку, складна, сировинна, з запізненням розвитку, слабше розвинута. 

Як бачимо, прослідковується явний відхід від трактування “периферійності” виключно 
у вузькому географічному контексті. Поняття периферійних територій частіше пов’язують з 
певною відсталістю в  економічному  та  суспільному  сенсі.  Вже не лише один  чинник  –  гео‐
графічна відстань відіграє вирішальну роль. До уваги береться багато елементів, в тому числі 
й якісні, н‐д, рівень життя, середня тривалість життя, доступ до новітніх технологій. Так, 
периферійні  території  стають  об’єктом  дослідження  радикальної  географії,  що  вивчає 
розміщення  та  геопросторову  структуру  тіньових  сторін  життя  суспільства  [4].  Серед  них 
проблема бідності, діяльність тіньової економіки, наркоманія, злочинність. 

Центро‐периферійні  відносини  на  будь‐якому  просторовому  рівні  характеризуються 
постійною взаємодією та пов'язані між собою потоками інформації, капіталу, товарів, робочої 

Ознаки  Центр  Периферія 

Географічні 

Низька вартість доступу  Висока абсолютна та відносна вартість 
доступу 

Важливий транспортний вузол  Низька позиція в транспортній мережі 

Доступ усіма видами транспорту  Слабкий мультимодальний доступ 

Економічні 

Виробництво кінцевих продуктів та послуг
Експансія, переваги агломерації 

Імпорт робочої сили 
Активна підприємницька діяльність 
Налагоджені процеси контролю 

Розвинуті інститути підприємництва 
Контроль капіталу 

Виробництво сировини 
Несформована та слабка виробнича система 

Експорт робочої сили 
Слабкий розвиток підприємництва 

Малочисельні підприємницькі установи 
Імпорт фінальних продуктів 

Культурні 

Формування національного світогляду, 
символіки 

Розвиток спеціалізованої освіти 
Контроль масмедіа 

Вживання іноземних мов 
Проживання етнічних меншин 
Відмінність у віросповіданні 

Політичні 

Управління стратегічними засобами 
Зосередження політичних еліт 
Велика кількість представників у 

адміністративних органах 
Активна ініціативність 

Брак стратегічних засобів 
Присутність представництв центральних 

адміністрацій 
Слабке представництво в центрі 

Слабкі прояви внутрішньої ініціативи 
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сили.  Постійне  домінування  центру  над  периферією  забезпечується  його  безперервною 
інноваційною діяльністю: у центрі найбільш інтенсивні та тісні контакти, кращий доступ до 
інформації.  Постійне  відтягування  центром  ресурсів  з  периферійних  районів  посилює  та 
закріплює різницю між ними. Галузі, які більше не відповідають статусу центру (наприклад, 
“старі”  галузі  промисловості  –  металургія,  рутинні  трудомісткі  виробництва,  та  деякі  нові 
невиробничі  галузі,  наприклад,  вузькоспеціалізовані  науково‐дослідні  установи)  витісня‐
ються  на  близьку  чи  далеку  периферію.  Цей  процес,  що  відомий  як  “дифузія  застарілих 
нововведень”,  хоч  і  сприяє певному розвитку периферії,  однак закріплює  її підлегле  стано‐
вище відносно центру. В результаті цих взаємодій, попри постійне підтягування периферії, 
розрив з нею й центром зберігається. Контрасти  “центр–периферія” дають  імпульс для ви‐
никнення та відтворення нерівномірністі суспільного розвитку. 

Все це свідчить про необхідність глибшого вивчення суспільно‐ географічних підходів 
до  вирішення проблем  територіальної  диференціації,  обґрунтування найбільш  ефективних 
напрямків природокористування та суспільної діяльності, розробки дієвих засад регіональ‐
ної політики. 

Коротко  розглянемо  особливості  існуючих  концепцій  розвитку  периферійних  регіонів, 
оскільки  динаміка  регіонів‐лідерів  (метрополій,  промислових  районів,  регіональних  клас‐
терів)  відбувається  на  ринкових  засадах,  і  потреба  державного  управління  для  стимулю‐
вання розвитку відсутня. 

В той же час головним завданням периферійних регіонів є започаткування процесів, що 
уможливлюють самовільний та тривалий розвиток. 

Теоретичні концепції, що стосуються розвитку периферійних регіонів можна поділити 
на дві основні групи. Першу групу формують концепції екзогенного розвитку. В їх основі лежать 
теорії: центральних місць (А. Гіршман), полюсів зростання (Ф. Перро), кумулятивних причин 
(Г.  Мирдаль),  модель  центру  та  периферії  (Дж.  Фрідман),  та  неокласичні  моделі:  лінійних 
стадій (В. Ростоу), інноваційного розвитку (Р. Соллоу), макро‐динамічна модель (П. Ромер) [7, 
9, 11, 12]. 

Основним моментом таких є переконання, що не можливо зініціювати розвиток пери‐
ферійних  регіонів  опираючись  лише  на  їх  внутрішній  потенціал,  який  є  недостатнім  та 
знаходиться  у  стані  “сплячки”.  Їх  прихильники  доводять  про  необхідність  звернення  по 
зовнішні  інвестиції,  державні  чи приватні,  а  також трансфер  зовнішнього досвіду та  інсти‐
туцій. 

Важливим  елементом  згаданих концепцій  є  твердження про природній процес  “пере‐
ливання”  (з  англ.  spill  over)  досвіду  та  капіталу  з  найбільш  розвинутих  до  периферійних 
регіонів.  Слід  зауважити,  що  деякі  теорії  екзогенного  розвитку,  що  прямо  звертаються  до 
ліберальних принципів, заперечують  потребу державної допомоги для периферій, оскільки, 
така може зруйнувати природні ринкові процеси, провадити до залежності суспільства таких 
територій[5]. 

В рамках таких теорій основною складністю для периферійних регіонів є їх абсорбційна 
здатність, що  впливає  на  залучення  інвесторів  та  використання  інвестиційних  коштів.  Це 
вимагає  здійснення  державною  владою  ряду  дій,  зорієнтованих  на  підвищення  освітнього 
рівня місцевого  населення  (як майбутніх  працівників  для  зовнішніх  інвесторів),  розбудову 
комунікаційної  інфраструктури  (мультимодальний доступ  до  периферій),  підтримку місце‐
вого  бізнесу  (як  покупців  інновацій  та  майбутніх  учасників  кооперації  з  зовнішнім  інвес‐
тором). 

Друга  група  теоретичних  концепцій  (територіального,  функціонального  та  автоном‐
ного розвитку) [10, 11] звертається до ендогенного розвитку, який опирається передусім на 
внутрішньо‐регіональні чинники. Прихильники такого підходу зазначають, що використання 
внутрішнього потенціалу спричинює неперервний самостійний та постійний розвиток. Ендо‐
генний розвиток дає шанс уникнути залежності від центру держави, однак бажаним є транс‐
фер  інновацій  соціального  та  політичного  характеру.  Передбачається  також  зниження  ри‐
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зику  надмірної  залежності  від  зовнішніх  інвесторів,  що  створюють  регіональну  монокуль‐
туру  (приклад  домінування  одного  працедавця  у  регіоні)  та  можуть  легко  та  просто  пере‐
містити  свої  інвестиції  в  іншу  місцевість.  Використання  внутрішнього  потенціалу  блокує 
розвиток  дуальної  економіки.  В  рамках  останньої  санкціонованим  є  поділ  праці,  де  меш‐
канці,  капітальні  засоби  та  ринок  збуту  периферій  працюють  передусім  на  добробут  цент‐
ральних регіонів. 

У  процесі  розвитку,  згідно  з  ендогенними  концепціями,  перед  периферійними  регіо‐
нами постає проблема осягнення відповідної критичної маси [6]. Тому особливе значення має 
підтримка  місцевого  бізнесу,  власне  інноваційних  підприємств,  що  впроваджують  сучасні 
форми  управління  та  новітні  технології.  Важливим  чинником  “переливання”  інновацій  в 
межах периферійного регіону є опора політики розвитку на регіональні університети, зміц‐
нення міських центрів та їх комунікаційного сполучення з регіональним оточенням. 

Сучасне розуміння ендогенного розвитку не відкидає застосування чинників екзоген‐
ного  характеру.  Однак,  існують  потенційні  ризики:  надмірна  залежність  від  державної  до‐
помоги впливає на збільшення доходів місцевого населення, але не сприяє динаміці місцевих 
процесів,  вплив  на  локальну  економіку  одного  чи  декількох  крупних  зовнішніх  інвесторів, 
витіснення з ринку локальних інвестицій чи місцевих конкурентів. 

Сучасна Європейська Єдина політика основана на концепціях ендогенного розвитку, що 
доводять про унікальність кожного регіону з власним специфічним потенціалом [6]. Ця полі‐
тика реалізується з метою зниження негативних наслідків запровадження Спільного ринку у 
Європі для слабших територій в економічному та соціальному сенсі. 

Висновки. Поява проблем соціально‐економічного характеру, в тому числі зумовлених 
непропорційним  розвитком  регіонів,  стимулює  вироблення моделей  успішного функціону‐
вання суспільства. Шляхи вирішення проблем просторової суспільної диференціації відобра‐
жено  у теоріях  регіонального  зростання,  де  поряд  з  факторами  виробництва  враховується 
вплив факторів простору. Будь‐які периферійні у географічному та соціально‐економічному 
відношенні регіони при відповідних обставинах можуть виступати центрами інновацій, міс‐
цями накопичення потенційної соціально‐економічної енергії. 
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Особливістю  розвитку  української  суспільної  географії  на  сучасному  етапі  є  удос‐

коналення  поняттєво‐термінологічного  апарату.  Ця  модернізація  є  необхідною,  оскільки 
людська цивілізація розвивається, виникають нові явища, процеси, старі відходять в минуле. 
Перед наукою постає проблема опису, та обґрунтування нових категорій. 

В економічній науці існують різні тлумачення сутності поняття “трансформація”. Воно 
має  спільне  походження  з  “реформуванням”,  проте  як  терміни  вони  не  є  тотожними.  Зміст 
процесу реформування полягає у здійсненні певних кардинальних змін, тоді як зміст процесу 
трансформації  пов’язаний  з  перетворенням чогось  у щось.  Трансформацію  слід  розглядати 
як напрям, як завдання і, як основу й основний шлях здійснення реформування. Для АС вона 
має  більше  внутрішній  характер,  ніж  весь  процес  реформування,  оскільки  трансформація 
охоплює лише явища всередині цієї сфери, а реформування – й ті, що виходять поза її межі. 

Поняття  трансформації  універсальне  для  всіх  галузей,  тому  значну  увагу  йому  при‐
ділили не тільки економісти,  географи,  а й філософи. Так,  за Т. В. Подольською, трансфор
мація  –  це  процес  набуття  суспільством  нових  рис,  які  відповідають  вимогам  часу.  Транс
формуватися  –  це  міняти  форму,  змінюватися;  тому  необхідно  вирішувати  питання  про 
механізми перетворень, початкову форму, риси і властивості нової форми. 

Трансформація не передбачає вектора змін: вони можуть бути як прогресивними, так і 
регресивними.  Головне в  трансформації  –  саме перетворення форм  і  змісту життя,  її  інсти‐
туційної сфери, норм, цінностей, ментальності та інших соціокультурних сторін. 

Термін “трансформація” – це не просто синонім термінів “розвиток”, “зміни”, “перетво‐
рення”, “модернізація” і т. п., а самостійна соціологічна категорія теорії соціального розвитку. 
Ця категорія описує особливий стан суспільства, при якому відбуваються якісні зміни форм 
соціальних  зв’язків,  типу  і  способів  розвитку.  Трансформація  включає  компоненти  модер‐
нізації,  постмодернізації,  традиційного  відступу.  Таке  поєднання  здавалося  б  несумісних 
процесів  без  категорії  “трансформація  суспільства”  виглядало  б  еклектичним,  механістич‐
ним, якби трансформація розглядалася незалежно від глобалізації. 

Поняття трансформації АС розглядало багато учених, проте й досі воно не досконале. 
Ми пропонуємо таке розуміння цього поняття: трансформація аграрної сфери – суспільно
географічний  процес,  що  характеризує  історичні  зміни  форми,  структури  АС,  зумовлений 
науковотехнічною революцією, якісними змінами природніх, економічних та соціальних процесів. 

Наукові  підходи  до  виділення  типів  трансформаційних  процесів  відрізняються.  Най‐
більш  глибоку  типізацію  трансформаційних  процесів  в  економічних  системах  розробив 
Ю. М. Осипов. При цьому він враховував глибину й характер кризових явищ, що відбуваються 
в  системах,  і  виділив  три типи трансформаційних  процесів:  товарно‐ринкової,    виробпичо‐
структурної та системної трансформації. 

Товарно‐ринкова трансформація  свідчить про певний розлад у  сфері обігу,  але він не 
викликає серйозних змін у самій економічній системі, якщо  її продукт не застарій, а вироб‐
нича  база  не  потребує  оновлення. Його  виявами  є  скорочення  обсягів  реалізації  продукції, 
тимчасові звільнення з роботи, короткострокові фінансові труднощі. 

Виробничо‐структурна  трансформація  охоплює  не  лише  сферу  обігу,  а  й  виробничу 
сферу, тобто весь процес відтворення. А це означає, що він передбачає глибокі якісні зміни і в 
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структурі  виробництва,  в його матеріально‐технічній  базі. Постійними  супутниками транс‐
формації  цього  типу  є  масові  звільнення,  банкрутства,  перерозподіл  власності,  утворення 
монопольних союзів, дефіцит державного бюджету тощо. 

Системна  трансформація  –  найбільш  глибокий  тин  трансформації.  Він  стосується  не 
тільки  процесу  відтворення,  а  й  самого  типу  відтворення,  тобто  передбачає  зміну  способу 
господарювання, хоча його зовнішні ознаки мало чим відрізняються від другого типу. 

Останнім  часом  з’явилися  спеціально‐наукові  підходи  до  типізації  трансформаційних 
процесіву. І. О. Горленко виділила чотири типи трансформаційних процесів: галузево‐компо‐
нентна трансформацію (зменшення в структурі виробництва частки традиційних і зростання 
частки інноваційних галузей); функціональна (переспеціалізація виробництва, зміни в техно‐
логіях, матеріально‐технічній базі тощо); територіальна (територіальна деконцентрація ви‐
робництва, винесення з найбільших промислових вузлів й агломерацій екологічно небезпеч‐
них  і  непрофільних  виробництв);  організаційно‐управлінська  (перебудова  організаційних 
структур, перерозподіл функцій між державними, місцевими та підприємницькими структу‐
рами та ін.). 

О. В. Панібрацька дещо розширила цю типізацію й виділила шість  типів  трансформа‐
ційних процесів:  ринкову,  структурно‐управлінську,  структурно‐галузеву,  структурно‐тери‐
торіальну, структурно‐функціональну, інноваційно‐технологічну трансформації. Безперечно, 
кожний  з  наведених  типів  трансформаційних  процесів має  об’єктивний  зміст,  але  тільки  в 
тому  разі,  якщо  їх  розглядати  окремо.  У  сукупності  вони  не  утворюють  єдиного  типоло‐
гічного ряду, оскільки виділені за різними ознаками: перший – зміни способу виробництва в 
системі;  другий  –  п’ятий  –  зміни  структури  системи; шостий  –  зміни  напряму  та  інтенсив‐
ності розвитку системи. 

Водночас зазначені типології наводять на думку, що типи трансформаційних процесів 
логічніше  виділяти  на  основі  структурних  “зрізів”  або  аспектів  розгляду  систем.  Шляхом 
“перетину” динамічного з іншими аспектами можна визначити такі типи трансформаційних 
процесів: структурну, функціональну, організаційну та управлінську трансформації. 

На  основі  типів  трансформацій  промислових  територіальних  систем  В. І. Захарченко, 
нами  було  розроблено  схему  трансформаційних  процесів  в  АС.  Було  додано  територіальні 
трансформації. Саме схема трансформаційних процесів В. І. Захарченко найкраще відображає 
всі необхідні трансформації в АС, через це  її було взято за основу  і пристосовано до АС. Ми 
пропонуємо такі типи трансформацій аграрної сфери (рис. 1). 

Процеси структурної трансформації. Ці процеси ще називають процесами реструкту
ризації,  Причому під  ними розуміємо  більшість процесів  трансформації  АС. Доцільно  виділяти 
такі процеси реструктуризації: 

Модернізація.  Структурна  перебудова  пов’язана  насамперед  з  витісненням  старих 
елементів і утворенням нових. Проте при трансформації не обов'язково мають змінюватися 
всі  її  елементи.  Краще,  якщо  змінюється  лише  частина  елементів.  Наприклад,  коли  в  під‐
приємствах АС старе обладнання замінюється на нове. Така трансформація систем одержала 
назву “модернізація”. 

Зміна потужностей і обсягів виробництва у АС. Як показує практика, в окремих підпри‐
ємств усі чи основні елементи можуть залишатися “на місці”, але при цьому вони зазнають не 
менших потрясінь, ніж при зміні елементів. Це буває у випадку різкої зміни потужностей усіх 
елементів і ланок (ресурсної, виробничої, збутової тощо). 

Зміна структури  (зв’язків,  пропорцій)  у АС. Очевидно, що  “носіями” зв’язків АС є певні 
елементи. Тому паралельно з трансформацією елементів АС відбувається й трансформація їх 
зв'язків,  хоча  вона може відбуватися  і  без  цих  змін.  Трансформацію  зв’язків  у АС  викликає 
також зміна її потужностей. Зв’язки при цьому можуть змінювати свій напрям, протяжність, 
“потужність”, щільність  тощо.  Зміни  елементів  і  потужностей АС  тягнуть  за  собою й  зміни 
пропорцій  у  АС.  (У  сільському  господарстві  –  зміна  посівів  сільськогосподарських  культур 
(площ), обсягів збору та ін). 
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Рис. 1. Трансформація аграрної сфери 

 
Отже, структурні трансформації в АС ми розуміємо як модернізацію, перекваліфікацію, 

зміну потужностей та обсягів виробництва, зміну елементів. 
Процеси  функціональної  трансформації,  тісно  пов’язаний  з  процесами  структурної 

трансформації, оскільки структура визначає функціональні характеристики (функції, механізм 
та процес функціонування). Основними серед процесів функціональної трансформації є такі: 

Зміна функцій  підприємств АС. Нові функції  з’являються,  як  правило,  при  виробничо‐
структурній  або  системній  кризі,  вийти  з  якої  без  оновлення  або  навіть  випуску  нової 
продукції неможливо. Для цього найчастіше необхідно оновлювати й матеріально‐технічну 
базу АС. При запровадженні нового асортименту продукції в АС, як правило, змінюються не 
тільки обсяги виробництва, а й склад виробничих елементів та структура витрат. 

Зміна  механізму  функціонування  АС.  На  механізм  функціонування  АС,  з  одного  боку, 
впливають  загальні  ринкові  фактори  (ціноутворення,  конкуренція,  ринкова  кон'юнктура, 
товарно‐грошові  відносини),  а  з  другого  –  територіальні  фактори.  Серед  останніх  важливе 
значення  має  територіальна  диференціація  часткових  (природно‐ресурсного,  трудового, 
інфраструктурного) та інтегрального трансформаційного потенціалів АС. 
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Отже, функціональні трансформації  в АС − це перш за все зміна функцій. механізму функціо
нування, процесів (режиму функціонування) підприємств. 

Процеси організаційної трансформації АС. У їх основі лежать еволюційні зміни в систе‐
мах. Еволюція динамічних нерівноважних систем визначається трьома основними характер‐
ними стиками – мінливістю, спадковістю та відбором. 

Мінливість означає безперервний пошук нових форм організації на основі кооператив‐
ної взаємодії  її елементів. Таким чином створюється поле можливостей для розвитку системи. 
Спадковість  пов’язана  з  організованістю,  зокрема  ефектом  структурної  пам’яті,  який обме‐
жує спектр можливих напрямків Її розвитку. Відбір визначає конкретний напрям розвитку із 
багатьох можливих  за  певними  принципами,  законами.  Виходячи  з  нього,  можна  виділити 
такі конкретні процеси організаційної трансформації. 

Зміна форм організації виробництва. При пошуку раціональних форм організації вироб‐
ництва слід орієнтуватися на загальноорганізаційні принципи. 

Зміна форм  власності. Перехід  до  ринку  висвітлив  невідповідності  в  АС  відбувається 
зміна форм власності, спрямована на покращення діяльності підприємств. 

Процеси управлінської трансформації АС. Вони передбачають, що в “організатора” на 
перший  план  виходить  ідея  досягнення мети  її  функціонування  (наприклад,  збереження 
системи чи одержання прибутку) та створення адекватних організаційних форм. Серед них 
ключовими є такі процеси: 

Отже,  організаційноуправлінські  трансформації  −  це  головно  зміна  форми  організації 
виробництва,  форми  власності  в  АС,  зміни  в  управлінні  підприємствами  АС,  зумовленні  до
сягненням певної мети, та зміни форми власності підприємств. 

Процес  (інтегральної)  трансформації АС.  Територіальні  зміни  пов’язані  з  зміною  гео‐
просторової  організації  АС,  є  похідними  від  чотирьох  типів  трансформаційних  процесів,  в 
основі яких лежать зміна територіального розміщення. 

Серед територіальних трансформаційних процесів, залежно від охоплюваної території, 
можна виділити: загальнодержавні, регіональні і локальні трансформаційні процеси. 

Отже, територіальні трансформації АС –  зміна  геопросторової організації  усіх  складо
вих сегментів. 

Висновки.  Питання  трансформації  аграрної  сфери  є  мало  розробленим  в  суспільній 
географії,  хоча  на  це  є  ряд  об’єктивних  причин,  головна  з  яких  –  це  новизна  і  малороз‐
робленість самого поняття трансформація, особливо у суспільних науках. Нами серед транс‐
формацій  виділено  структурні, функціональні,  організаційно‐управлінські  та  територіальні 
трансформації. 
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Современный  мир  из  года  в  год  становится  всё  более  прагматичным.  Общественная 

ветвь украинской  географии учитывает  эту  трансформацию и пытается найти адекватные 
способы изучения процессов и состояний, соответствующих новой реальности. 

Для современного Крыма актуализирована проблематика изучения особенностей фор‐
мирования  информационного  имиджа  региона,  который  формируется  в  процессе  разно‐
образных  полей  влияния  внешних  и  внутрирегиональных  взаимодействий.  Актуальность 
подобного  рода  исследований  определяется  особенностями  географического  положения 
региона в цивилизационном пограничье с миром ислама, сложной этнополитической струк‐
турой населения, особенностями его исторической памяти, сориентированной на сохранение 
активных  контактов  с  миром  русской  культуры.  Этот  далеко  не  полный  состав  факторов 
формирования регионального своеобразия Крыма породил феномен трансформации имиджа 
региона  в  социокультурных  контактах  украинского  и  российского  социумов.  В  настоящее 
время  смысл  имиджевых  характеристик  регионов  имеет  непосредственное  значение  для 
создания стратегических схем их перспективного развития. В подобного рода схемах легко 
создать  и  прорекламировать  или,  наоборот,  разрушить  наиболее  перспективные  точки 
регионального роста. 

Целью  работы  стало  выявление  способов  географической  интерпретации  процесса 
формирования  регионального  имиджа  Крыма  в  условиях  информационных  контактов  с 
политико‐географическим соседом – Российской Федерацией. 

Проблема  изучения  имиджа  региона  обозначилась  в  общественной  ветви  географи‐
ческой науки на стыке ХХ и ХХI столетий в работах В. А. Евсеева [2], Д. Н. Замятина [3, 4], В. А. Ко‐
лосова, В. С. Тикунова, Д. В. Зайца [6], В. Л. Мартынова [7] и др. В работах означенных авторов 
подчёркивалось  значение  информации  как  особого  вида  территориальных  ресурсов.  В 
информационном многообразии они выделяли особый вид информации, которую мы пред‐
лагаем именовать СМИ‐информация [1]. Этот вид информационного ресурса способен созда‐
вать  искусственную  коммуникационную  среду,  в  которой  функционируют  потоки,  решаю‐
щие  задачи,  нередко  связанные  с  манипуляцией  сознанием.  СМИ‐информация  распростра‐
няется  в  печатном  или  аудио‐визуальном  виде,  взаимодействует  со  специфической  социо‐
культурной средой страны или региона, политизирует её, наполняет эмоциями, скрытыми и 
явными смыслами, мифами, создает предпосылки для появления социокультурной конфликт‐
ности. 

Одним  из  последствий  воздействия  СМИ‐информации  на  территорию  является  пре‐
образование  образа  страны  или  региона  в  имидж.  Понятие  “имидж”  внедрено  в  научное 
сознание из политологии. В имидже, в отличие от образа,  “главное не то, что есть в реаль‐
ности, а то, что мы хотим видеть, что нам нужно, т. е. имидж должен соответствовать актив‐
ным ожиданиям людей – активным стереотипам массового сознания” [5, с. 130–131]. Субъек‐
тивная СМИ‐информация, в отличие от объективной научной, создает именно имиджевую, а 
не образную реальность. Подчеркнём, что объективность образной реальности заключается 
не  в  абсолютной  верности  общепринятой  картине  мира,  а  в  отсутствии  преднамеренных 
искажений, связанных с манипуляцией общественным сознанием. 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 131 

 

Географическое  положение  Крыма  на  стыке  геополитических  интересов  Российской 
Федерации  и  Украины,  сохранение  в  автономии  российского  цивилизационного  присут‐
ствия,  высокий  уровень  политизированности  его  общественной  системы,  неоднородный 
этнический и религиозный состав населения Крыма делают автономию уязвимой для про‐
цессов  СМИ‐информационного  воздействия.  Для  того,  чтобы  убедиться  в  этом,  нами  была 
проанализирована  видеоинформация  четырех  новостных  каналов  российского  и  украин‐
ского телевидения во временном интервале 2008–2011 годы. 

Для изучения проблемы создания информационного имиджа Крыма анализировались 
информационные программы телеканалов “Интер” (программа “Подробности”), “1+1” (Теле‐
візійна служба новин – ТСН), “Россия 1” (“Вести”) и НТВ (“Сегодня”). Выбор телеканалов осно‐
вывался  на  принципе  рейтингового  отбора  в  сети  информационного  вещания  Украины  и 
Российской  Федерации.  Рейтинговый  отбор  осуществлялся  по  трем  критериям:  террито‐
риальный  охват  (все  выше  перечисленные  телеканалы  являются  общегосударственными), 
трансграничность вещания телеканалов и доля зрителей телеканала в активном возрасте. 

Анализируя проблематику  вещания  означенных  выше каналов, мы  заинтересовались 
их осведомленностью и оценочным характером  событий в Крыму по отдельным периодам 
(кварталам)  года.  Нас  интересовала  тематика  сообщений  о  Крыме  в  целом  и  его  рекреа‐
ционных  регионах,  в  частности.  Такая  постановка  проблемы  формирования  имиджа  авто‐
номии  позволяет  выяснить  степень  информационной  востребованности  не  только  Крыма 
как географического региона, но и его многочисленных территорий потенциального отдыха 
и туризма. Таким образом, в структуре информационного имиджа Крыма мы выделили лишь 
одну из  его многочисленных  граней:  рекреационный имидж.  Его изучение представляется 
крайне  актуальным для крымской автономии, поскольку в общем потоке рекреантов, при‐
езжающих ежегодно в Крым, число граждан Российской Федерации, по данным Министерства 
курортов и туризма АРК, составляет не менее 25 %. 

Общее  число  видеосюжетов  о  Крыме  в  информационных  передачах  украинских  и 
российских  телеканалов  в  диапазоне  2008–2011  гг.  выглядит  следующим  образом: 
“Подробности” – 355 сюжетов, “ТСН” – 270 сюжетов, “Вести” – 281 сюжет и “Сегодня” – 165 сю‐
жетов.  Таким  образом,  наибольшее  внимание  Крыму  в  новостных  выпусках  среди  обще‐
украинских каналов уделяет телеканал “Интер”, а среди всероссийских – “Россия 1”. 

В целом для украинских и российских телеканалов характерна сезонная ассиметрия в 
освещении событий, происходящих в сфере отдыха и туризма автономии (рис. 1). Централь‐
ные  телеканалы  обоих  государств  начинают  активно  интересоваться  рекреационным 
Крымом к началу курортного  сезона  (II–III  кварталы текущего  года). При этом украинские 
телеканалы делают это плавно, без резких скачков в количестве информационных поводов, 
а  российские  –  резче,  скачкообразно,  что  наводит  на  мысль  о  заказном  характере  подачи 
информации  о  Крыме  в  период  подготовки  и  проведения  курортного  сезона.  Очевидно, 
именно в  это время происходит активное формирование и внедрение в общественное  соз‐
нание  граждан  Украины  и  Российской  Федерации  рекреационного  имиджа  полуострова. 
Обращает на себя внимание тот факт, что украинские телеканалы делают это преимущест‐
венно с положительным контекстом, а российские – чаще заполняют свой эфир событиями 
из Крыма с отрицательным содержанием. Исключение для российских телеканалов составили 
лишь  второй–третий  кварталы  2010  г.,  когда  позитивная  информация  о  Крыме  количест‐
венно превысила информационный негатив. Очевидно, информационный позитив о Крыме 
был сформирован в этот период результатами президентских выборов в Украине, на кото‐
рых  победил  В. Ф.  Янукович,  а  также  ратификацией  Верховной  Радой  Украины  и  Государ‐
ственной Думой РФ соглашения о продлении пребывания в Украине Черноморского флота 
Российской Федерации. 

Важной  особенностью  имиджевой  информации  о  Крыме  в  информационных  про‐
граммах  украинских  и  российских  телеканалов  является  её  географическая  локализация. 
Наибольшим  вниманием  телевизионных  СМИ  Украины  и  Российской  Федерации  в  Крыму 
пользуются  Южный  (в  составе  Ялтинского  и  Алуштинского  горсоветов),  Центральный  (в 
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составе  Симферопольского,  Белогорского,  Бахчисарайского, Кировского  административных 
районов)  и Юго‐Западный  (Севастопольский  горсовет)  рекреационные  районы.  Доля  теле‐
сюжетов о событиях в пределах перечисленных рекреационных территорий составляет от 10 до 
20 %  в  общем  числе  сюжетов  о  Крыме.  При  этом,  в  сюжетах  российских  телеканалов  пер‐
венство  делят  Южнобережный  и  Юго‐Западный  районы,  а  украинские  телеканалы  пред‐
почитают  вещать  о  событиях  в  Центральном  рекреационном  районе,  поскольку  большая 
часть этих событий связана со столичным г. Симферополем и “раскрученным” ещё советской 
туристско‐краеведческой литературой Южнобережьем. В имиджевой информационной тени 
в  Крыму  остаются  активно  развивающие  в  настоящее  время  сферу  туризма  и  рекреации 
Западный и Северо‐Западный рекреационные районы. 

 

Рис. 1.  Динамика сюжетов о Крыме на тему “туризм и рекреация” 
в информационных программах телевидения Украины и  
России (Рассчитано: Швец А. Б., Вольхиным Д. А., 2012) 
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Географическое  изучение  информационного  имиджа  Крыма  обнаруживает  различие 
стратегических задач у телевизионных каналов Украины и Российской Федерации. На при‐
мере  создания  рекреационного  имиджа  Крыма  можно  судить  о  том,  что  украинские  теле‐
каналы  в  основном  нацелены  на  создание  положительного  имиджа  Крыма  в  те  периоды, 
когда  возникает  необходимость  защиты  национальных  интересов  Украины  в  пиар‐компа‐
ниях, развернутых против неё иными государствами. Российские телеканалы решают иную 
информационную задачу. Россия прагматично формирует собственные стандарты отдыха в 
пределах черноморских курортов Большого Сочи и других регионов мира. В отношении Кры‐
ма она жестко использует любые информационные поводы для переориентации рекреацион‐
ных предпочтений своих сограждан на собственные территориальные ресурсы отдыха. 
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Актуальність  теми.  Дослідження  проблем  глобалізації  та  регіоналізації  на  сучас‐

ному  етапі  розвитку  людства  є  одними  із  домінуючих  в  суспільній  географії.  Хоча  ці  про‐
блеми є міждисциплінарними. 

Процеси  глобалізації  мають  всезагальний  характер  і  проявляються  у:  глобалізації 
фінансової, економічної, інформаційних та комунікаційних систем, у зростанні міжнаціональ‐
них корпорацій. Головним рушійним фактором стають інформаційні технології у всіх сферах 
людського буття, де відбувається взаємозв’язок та взаємозалежність. Вони передбачають, що 
країни  стають  не  просто  взаємозалежними  у  формуванні  системи  міжнародного  інтегро‐
ваного  виробництва,  зростання  обсягів  світової  торгівлі,  потоків  іноземних  інвестицій, 
інтенсифікації руху технологічних нововведень та ін. 
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Глобальна  модель  базується  не  на  принципах  паритету  та  взаємовигідного  партнер‐
ства.  А  це  створює  нові  виклики  політичної  та  економічної  залежності:  економічно  розви‐
неніші  країни  нав’язують  свою  волю менш  розвиненим.  Посилюється  нерівномірність  роз‐
витку  світу,  неефективне  використання  природно‐ресурсного  потенціалу,  нераціональна 
структура  національних  господарств  тощо.  Держави‐нації  частково  перестали  контролю‐
вати свою територію, економіко‐ та природно‐ресурсний потенціал і т. п. 

На початку ХХI ст. зросла також активність регіональної та субрегіональної  інтеграції. 
Вона  проявляється  у  різних  формах  створення:  зон  вільної  торгівлі,  митних,  валютних, 
економічних союзів, спільних ринків товарів, капіталів, послуг та ін. Це є головні особливості, 
формування нової геоструктури світу та нового світопорядку. 

Регіоналізація  характеризується не лише  географічними формами та  їх межами,  але  і 
правовими  основами.  Вони  передбачають  утворення  інституціалізаційних  міждержавних 
механізмів  у    прийнятті рішень,  існування  спільних  інститутів  управління та  регулювання. 
Розвивається  співробітництво  у  різних  областях,  сферах  і  формах.  Регіоналізацію  спону‐
кають  спільне  розв’язання  енергетичних,  економічних,  фінансових,  екологічних  та  інших 
проблем.  Нові  регіональні  структури  утворилися  в  Європі,  Азії,  Латинській  Америці  тощо. 
Змінюється  конфігурація  геополітичної  карти  світу:  виникають  нові  центри,  збільшується 
кількість  локальних  та  регіональних  військових  конфліктів,  неконтрольованих  територій, 
квазідержав тощо. 

У  руслі  дослідження проблем    глобалізації,  та  регіоналізації  виникає ще  одни  суб’єкт 
дослідження – регіональна держава. Термін і поняття  такої держави сформувалися останнім 
десятиріччям. Уживають їх переважно в контексті системи понять наддержава – велика дер‐
жава – регіональна держава, а також глобалізація – реґіоналізація. Крім того, ще не усталився 
остаточно сам термін “регіональна держава”. Поряд з ним існують декілька термінів, які поз‐
начають  приблизно  одне  й  те  ж  поняття.  Наприклад,  “регіональний  лідер”,  “регіональний 
міждержавний гравець” “регіональний гравець”, “регіональна сила” та ін. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій.  Досліджують  міждисциплінарну  про‐
блему регіональної держави вчені: політологи, політико‐географи, геополітики, економісти й 
ін. та політичні діячі як в Україні, так і поза її межами. Ця проблема є недостатньо вивчена, 
хоча деякі проблеми давно  і активно аналізуються. Найбільш яскравими представниками є 
С. Гантінґтон, З. Бжезінський, Д. Нолт, М. Прус, та ін. 

Виклад  основного  матеріалу.  Однозначного  трактування  поняття  регіональна  дер‐
жава немає. Але ці держави відіграють велику роль у житті багатьох регіонів, хоча в глобаль‐
ному масштабі у них немає особливих можливостей. Проаналізувавши праці Детлефа Нолта 
(Detlef  Nolte)  “How  to  compare  regional  powers:  analytical  concepts  and  research  topics”  («Як 
порівняти регіональні держави: аналітичні концепти і тематика досліджень), Девіда Лейкеса 
(David Lake’s) “Regional hierarchy: authority and local international order” (Регіональні ієрархії: 
влада  і місцевий міжнародний порядок), Сандра Дестраді  (Sаndra Destradi)  “Regional powers 
and  their  strategies:  empire,  hegemony,  and  leadership”  (Регіональні  держави  і  їхні  стратегії: 
імперія, гегемонія і лідерство), Самюеля Гантінґтона (Samuel Huntington), “The Lonely Super‐
power” (Самотня наддержава), Мартіна Вайта (Martin Wight), “Power Politics” (Політика з по‐
зиції сили), Гедлі Булла (Hedley Bull) “The Anarchical society. A stady of order in World Politics” 
(Анархічне  суспільство. Дослідження  світового  порядку)  та  ін. Ми  визначили деякі  головні 
вимоги до розуміння регіональної держави. 

Вона повинна бути географічно розташованою у певному регіоні та політично  і куль‐
турно пов’язана з ним; бути домінуючою або мати великий потенціал в економічному, демо‐
графічному,  військовому  аспекті;  добре  інтегрованою  в  регіональні  економічні,  політичні 
організації тощо. Головними рисами регіональної держави має слугувати її безпека та наяв‐
ність  потенціалу,  який  би  здійснював  регіональну  безпеку;  висловлювати  претензії  на  лі‐
дерські  позиції  і  бути  сприйнятою  як  лідер  серед  інших  держав, що  знаходяться  в  даному 
регіоні. 
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Регіональна  держава,  як  будь‐яке  явище  має  не  лише  зовнішні  особливості,  процеси, 
зв’язки,  але  і  період  зародження,  становлення  розвитку,  функціонування,  трансформації  у 
глобальну або навпаки перетворення у  звичайну державу. Дослідивши вплив чинників, які 
впливають  на  розвиток  регіональних  держав  можна  умовно  їх  поділили  на  об’єктивні  та 
суб’єктивні. 

У  період  зародження  таких  держав найголовнішими об’єктивними чинниками можна 
вважати:  їх політико‐географічне та геополітичне положення, метричні  і топологічні харак‐
теристики  території  держави,  демографічний  потенціал  у  регіональному  контексті,  еконо‐
мічний потенціал. 

Політикогеографічне положення держави – це її геопросторове відношення до політич‐
них данностей, що перебувають поза нею і мають на неї вплив. Цей вплив може набувати  не 
лише безпосередньо політичного характеру*. Особливу роль відіграє вихід держави до моря. 
З  найдавніших  часів  це  мало  велике  стратегічне  значення,  оскільки  давало  зв’язок  із  зов‐
нішнім  світом.  Континентальні  держави  залишаються  переважно  залежними  від  інших  дер‐
жав. Важливе значення має положення держави у різних географічних просторових вимірах: 
глобальному,  регіональному,  сусідському.  Потрібно  здійснювати  позиційну  оцінку  поло‐
ження у  термінах:  центральності  і  периферійності,  вигідності  і  невигідності  та полівалент‐
ності (тобто з урахуванням кількості сусідів). 

Щодо геополітичного положення, то увага звертається на вплив політичних процесів та 
різних геополітичних, економічних, фінансових структур зовнішньополітичного середовища. 
Регіональна  держава  прагне  контролювати  морські  та  континентальні  комунікації,  щоби 
домінувати над територією свого впливу, та запобігати будь‐яким локальним чи регіональ‐
ним конфліктам. 

Головні риси метричних характеристик  це: площа держави, протяжність  із  заходу на 
схід (чи навпаки), з півночі на південь, відстані між окремим пунктами та столицею держави. 
Розмір території країни – один з її постійних параметрів, який впливає на різноманітні сфери 
громадського життя країни  і  насамперед на  її  соціально‐економічний розвиток. Що більша 
територія країни, то,  в принципі, різноманітніші й багатші її природні ресурси. Але наявність 
великої  території  держави  створює  частково  і  невигідне  політико‐географічне  положення. 
Наприклад, у Росії майже 60 % території розташовано в непридатних і складних для прожи‐
вання або ведення господарства природних умовах. Ще одним недоліком великої території 
можна  вважати  проблему  “подолання  простору”,  налагодження  ліній  зв’язку,  інфрастру‐
ктури тощо. В таких державах при їх функціонуванні відбувається велике «тертя простору”. 

Вчені розробили декілька класифікацій країн за площею та розмірами території: дуже 
великі це – Росія, Канада, США, Китай; до великих – Франція, Україна, Польща та ін., середні – 
Угорщина, Молдова і т. д. і малі – Люксембурґ, Монако тощо. Для регіональної держави най‐
краще, щоби вона була великою державою, придатною для проживання і господарювання, з 
добре  розвиненою  інфраструктурою  та  різноманітними  зв’язками  і  володіла  суспільними 
можливостями швидкого подолання простору. 

Для політико‐географічних досліджень важливе вивчення форм і конфігурації території 
держав, тобто топологічних  їх характеристик. Деякі держави можуть мати однакову площу 
території, але різну конфігурацію. Форма території держави визначає доступність до столиці 
та інших великих центрів із периферійних чи віддалених територій. Це дає можливість ефек‐
тивніше управляти державою, впливати на її сусідів, визначає інтенсивність горизонтальних 
та вертикальних зв’язків. 

Використовується ще однин показник – глибина території країни – середня відстань до 
кордонів.  Величина  залежить  від  розмірів  держави  та  її  конфігурації.  Для  характеристики 
території важливим показником є її компактність. Держави світу поділяють на компактні і 
некомпактні.  Існує  декілька  підходів  до  визначення  компактності.  Ідеальною  компактною 

                                                 
* Шаблій О.І. Основи суспільної географії. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 93–94. 
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фігурою є  коло,  хоча  і  здійснюється  також порівняння  території  із  різними  “правильними” 
геометричними фігурами. 

До  некомпактних  територій  відносять  фрагментовані  держави,  острівні,  витягнуті, 
країни, що мають ексклави і анклави, а також території, які містять великі природні бар’єри, 
важкодоступні території. 

Населення держави є його найбільшим багатством. Зокрема збереження генофонду та 
інтелекту нації, які є вирішальними чинниками суспільного прогресу. Втрати людських ресур‐
сів дестабілізують та послабляють країну, загрожують її національній безпеці. 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпеч‐
ного розвитку держави. Проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати 
як першочергові у державі і як фактор  її функціонування. Його слід розглядати як людський 
потенціал,  через  показники  кількості  населення,  частку  трудових  ресурсів  (працездатного 
населення),  вікові  та  статеві  характеристики,  динаміку  природного  та  механічного  руху 
тощо. 

Нині населення світу становить більше семи млрд осіб. Воно постійно зростає за раху‐
нок  природного  відтворення.  Населення  оцінюється  не  тільки  за  кількістю  людей,  за  його 
щільністю (число жителів на 1 кв. км), але й за допомогою розрахунків демографічних коефі‐
цієнтів, які являють собою відношення тих або інших демографічних величин до чисельності 
населения  або  його  певної  частини  й  виражаються  у  відносних  одиницях,  відсотках  або 
проміле (на 1000 осіб). Серед коефіцієнтів інтенсивності демографічних процесів найчастіше 
використовуються  коефіцієнти  народжуваності,  смертності,  прибуття,  вибуття, шлюбності, 
розлучуваності.  Для  аналізу  демографічного  потенціалу  держав  і  регіонів  досліджуються 
показники структури населення, які характеризують відношення частин населення до його 
загальної  чисельності,  наприклад,  частки  чоловіків  або жінок,  міського  та  сільського  насе‐
лення, осіб різних національностей, різного віросповідання тощо. 

Для  регіональної  держави  важливі  і  показники  навантаженості,  що  вимірюють  спів‐
відношення окремих частин населення між собою й  іншими частинами населення  (чисель‐
ність  непрацездатних  на  1000  осіб  у  працездатному  віці),  а  також  індекс  дітності  (відно‐
шення  кількості  дітей молодшого  віку  до  кількості жінок,  які  за  віком можуть  бути  їхніми 
матерями). 

Не слід забувати, що власне людський фактор формує міжнародні політику і міжнарод‐
ні відносини, включаючи і економічні, фінансові, військові, науково‐технічні контакти. Люди 
є  носіями  цивілізацій,  культур,  рас,  націй,  гендерних  та  ін.  соціальних  груп.  Важливо  дати 
характеристику психологічного і фізичного здоров’я нації, вміння уживатися з іншими наро‐
дами,  іти  на  жертви  та  компроміси.  Потрібно  і  враховувати  ступінь  войовничості  того  чи 
іншого народу, чи має схильність народ адаптовуватись до швидких перемін. 

Економічний  потенціал  –  комплексна  характеристика  рівня могутності  нації,  наявних 
ресурсів і можливостей забезпечувати розширене відтворення, суспільні потреби та соціально‐
економічний прогрес суспільства. Економічний потенціал складається з потенціалу продук‐
тивних  сил,  техніко‐економічних  відносин,  організаційно‐економічних  відносин,  відносин 
власності  та  господарського  механізму,  їх  діалектичної  взаємодії.  Потенціал  продуктивних 
сил забезпечується природним, трудовим, технічним, технологічним, науковим, інформацій‐
ним, енергетичним, організаційним потенціалом тощо та їх співвідношенням і взаємодією*. 

До  суб’єктивних  факторів  відносять:  історико‐культурні  (ретроспективна  матриця), 
політична  культура  народу,  традиції  державотворення,  становлення  пасіонарності  нації, 
регіональні амбіції. 

Історикокультурні  чинники.  Це  урахування  образу  регіональної  держави,  який  слід 
аналізувати як духовно‐культурні особливості, що  залишилися в минулому. А також тих, що 

                                                 
*  http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012‐06‐25‐13‐15‐09/17‐2011‐03‐28‐17‐03‐01/3163‐2012‐07‐22‐
15‐42‐35.html 
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майже незмінні, тобто діють і в реальному часі й можуть впливати на сприйняття усталених 
аспектів, елементів образу, та ті, що творитимуть майбутнє. Важливим аспектом у розвитку 
держави має бути колективна історична пам’ять. У свідомості людей сучасне бачення держави 
поєднує  те, що  було  в  минулому:  історичні  події  та  пам’ять  про  них,  історичні  міфи,  куль‐
турну  спадщину  тощо.  Існування  визначених  регіональних  варіантів  колективної  пам’яті, 
продукує відмінні типи національної  ідентичності. Має  існувати тяглість та безперервність 
історичного розвитку держави та нації. Формування етнічної та національної  ідентичності, 
збереження мови, культури, традицій, звичаїв тощо. Активна роль церкви в повсякденному 
та   політичному житті, яка впливає на моделі політичного мислення  і поведінки громадян, 
що є одним із шляхів формування політичної культури суспільства. 

Політична  культура  народу передбачає насамперед  рівень  та  зміст  політичного мис‐
лення, цінностей, мови, норми поведінки та реальну поведінку суб’єктів політичного процесу. 
Політична культура класифікується за рівнем мислення на: раціонально‐прагматичну,  ірра‐
ціональну, патріархальну; за ступенем громадської активності та відповідальності суб’єктів 
політичного процесу – на активну, підданську, інфернальну, екзекутивну; за способом її взає‐
модії  –  на  відкриту  для  зовнішнього  світу,  інтравертну;  за  змістом  діяльності  політичних 
інститутів – на парламентську, управлінську, муніципальну тощо*. 

У зародженні та еволюції державно‐правових інститутів величезну роль відіграє націо
нальний менталітет,  який формується  у  сфері  людської  діяльності. Традиції  державотво
рення  мають довгу  історію.  Зокрема,  правова  держава  виникла  за  античних  часів,  розвива‐
лась  і  доповнювалась  ідеями  демократії,  конституціоналізму,  прав  і  свобод  людини,  суве‐
ренітету,  панування права  та  закону  і  рівноправності  перед ними,  республіканської форми 
правління тощо. 

На формування  та  становлення  держави,  в  т.  ч.  регіональної,  дуже  важливе  значення 
має етап у розвитку пасіонарності її корінної нації. 

Теорію пасіонарності розробив російський вчений Л. Н. Гумільов. На його думку, пасіо‐
нарність – ознака, яка виникає внаслідок мутації (пасіонарного поштовху) та утворює всере‐
дині  популяції  певну  кількість  людей, що мають  посилене  тяжіння  до  дії.  Ці  люди  –  пасіо‐
нарії. Енергія розвитку виникає у певних людей як домінанта, непереборне внутрішнє праг‐
нення до діяльності для досягнення певної мети6. Вчений вважав, що чим більша кількість 
пасіонарних  осіб  з’являється  в  етносі,  тим  він  стає життєздатнішим.  Розрізняють  декілька 
видів пасіонарності: психологічна – енергетична вдача,    активність, допитливість; пристра‐
сність – емоційна, пізнавальна, ділова, але при цьому і конфліктна; біологічна, яка проявля‐
ється через біологічний інстинкт діяльності, влади, здатність абсорбувати і використовувати 
енергію  навколишнього  середовища.  Пасіонарії  не  повинні  бути  байдужими  до  долі  своєї 
держави. Вони, природньо, активні в соціальному, суспільному житті, беруть активну участь 
у розбудові держави. 

Проте успіх пасіонарності еліти у державотворенні   залежить від рівня професійності, 
незаангажованості, усвідомлення націо‐ і державотворчої місії.  

Щоби  держава  була  потужним  регіональним  лідером  із  власною  системою  геополі‐
тичних  інтересів  вона  повинна мати амбіції  свого  розвитку.  Регіональна політика  держави 
має характеризується послідовністю, активністю та різноплановістю. Забезпечення власних 
зовнішньополітичних  пріоритетів  здійснюється  з  активним  використанням  переваг  вигід‐
ного  політико‐географічного  та    геополітичного  розташування,  значного  економічного  та 
транзитного  потенціалу,  впливових  позицій  в  регіональних  та  міжнародних  структурах, 
лобістських  ініціатив,  а  також  ефективної  пропаганди  демократичних  стандартів  та  демо‐
кратичних цінностей. 

* * * 

                                                 
*    Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико‐правові системи світу. – Київ: Знання, 2006. – С. 19–20. 
**  Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. – Ленинград, 1990, – с.33 
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Людська цивілізація,  з  якою ми себе асоціюємо,  з моменту свого  зародження  і  виник‐
нення  перших  міст‐держав  Близького  Сходу,  завжди  була  міською  за  своєю  суттю.  Однак 
протягом усіх десяти тисяч років  її  існування ще не було  такого  історичного  етапу,  коли б 
міста відігравали більшу роль у розвитку цивілізації, ніж нині. Усі сфери життя і діяльності 
людського  суспільства  підпадають  сьогодні  під  безпосередній  і  визначальний  вплив  міст. 
Зосередження в них політичної,  економічної  і  культурної  складових функціонування сучас‐
ного  людського  суспільства  перетворило  міста  на  “центри  дифузії  інновацій”,  “полюси 
зростання”, “ворота глобалізації” і т. п. 

Перебуваючи  в  “зеніті”  свого  впливу  на  розвиток  людства,  часто‐густо  виповнюючи 
собою майже увесь смисловий простір поняття “цивілізація”, тим самим міста підтверджують 
своє виняткове значення в майбутньому. Сьогодні лише міські спільноти наділені здатністю і 
правом визначати образи майбутнього. Швидше за все, таке право залишиться за містами до 
останнього  дня  існування  нашої  цивілізації.  Загальновідомо, що міста  є  основною формою 
осілого  розселення.  Проте  нині  це  підтверджується  не  тільки  виходячи  з  вищевикладених 
суджень,  але  і,  з недавнього часу,  статистично. Так,  за  даними Фонду ООН у  галузі народо‐
населення, з 2008 р. більшість населення нашої планети мешкає в містах [2]. Це сталося вперше 
за  історію людства  і на наших очах. У шерегу обставин, що підкреслюють актуальність роз‐
витку  міст,  необхідно  згадати  зміст  підсумкового  документа  Конференції  ООН  зі  сталого 
розвитку “Майбутнє, якого ми хочемо” (20–22 червня 2012 р., м. Ріо‐де‐Жанейро, Бразилія). 
Так,  в  розділі  “Рамкова  програма  дій  та  наступні  заходи”  значну  увагу  приділено  “стійким 
містам  і  населеним  пунктам”  (пп.  134–137).  У  документі  відзначено  “необхідність  застосу‐
вання цілісного підходу до урбанізації та розвитку населених пунктів” [1]. Усі вищеперелічені 
обставини  визначають  наш  пізнавальний  інтерес  і  необхідність  більш  глибокого  дослід‐
ження розвитку міст, властиво, міського розвитку. 

За  своєю  природою  та  характером  функціонування  місто  має  системний  характер.  У 
вітчизняній  суспільній  географії  в  якості  загального  означення  системних  об’єктів  найчас‐
тіше використовується поняття  “суспільно‐територіальна  система”, що об’єднує  виробничі, 
соціальні, населенські або природні елементи. При дослідженні окремих елементів суспільно‐
територіальної системи на перший план виступають  їхні функції. Подібні утворення мають 
свою  систематику  і  “конкретними  типами  суспільно‐територіальних  систем  є  виробничо‐
територіальні комплекси і системи, територіальні системи розселення, територіальні рекреа‐
ційні системи, транспортні системи регіонів, міста” [3]. Як відомо, територіальність є однією 
з найважливіших ознак подібних утворень. Хоча сучасні міста переважно лишаються, радше, 
дискретною формою територіальної організації  суспільства,  однак вони теж складаються  з 
окремих територіальних частин, а також є територіальними складовими масштабніших гео‐
графічних об’єктів. Елементам суспільно‐територіальної системи міста притаманні такі тери‐
торіальні  параметри,  як  різний  ступінь  доступності,  територіальна  конфігурація,  терито‐
ріальна концентрація та ін. Вочевидь, що згадані територіальні параметри істотно впливають 
на розвиток конкретного міського поселення. 

Таким чином, виходячи із сучасного загальнонаукового уявлення про розвиток [4], під 
міським розвитком ми розуміємо незворотні, спрямовані закономірні зміни суспільно‐тери‐
торіальної  системи  міста.  Причому  тільки  одночасне  наявність  всіх  трьох  вищезгаданих 
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властивостей  може  свідчити  про  розвиток.  Так,  незворотність  змін  характеризує  функціо‐
нування  міської  суспільно‐територіальної  системи,  тобто  циклічну  та  динамічну  роботу 
функцій міста. Набір функцій міста, на нашу думку, відповідно до логіки розвитку, повинен 
проходити якісні щаблі  від комплексу до  системи. У цьому контексті,  окремим напрямом  є 
дослідження особливостей розвитку монофункціональних міст та таких, в процесі розвитку 
втратили містоутворюючу функцію. 

Спрямованість  змін  суспільно‐територіальної  системи міста  надає  розвитку  міста  єд‐
ності, лучить внутрішньою взаємозалежністю різноспрямовані процеси в загальну “траєкто‐
рію” міського розвитку. Напрямок змін суспільно‐територіальної  системи міста пов’язаний, 
наприклад,  з  такими  процесами  як  ускладнення  структури,  збільшення  масштабів,  з’явою 
нових елементів і т. п. За допомогою розкриття суті спрямованості розвитку міста стає можли‐
вим простежити дві його основні тенденції – прогрес і регрес. 

Закономірність  змін  суспільно‐територіальної  системи  міста  передбачає  наявність 
істотного і постійно повторюваного взаємозв’язку елементів міської системи, визначальних 
етапів  і  форм  процесу  міського  розвитку.  Видається  можливим  виокремлення  загальних  і 
часткових, тобто універсальних та специфічних закономірностей міського розвитку. Але це 
предмет  подальших  наукових  розвідок.  Вважаємо,  що  закономірність  є  тією  властивістю 
міського розвитку, що  істотно відрізняє його від раптових змін катастрофічного характеру. 
Подібні  згубні  зміни  можуть  призвести  до  зникнення  як  окремого  міста,  так  і  культури  в 
цілому, що вже не раз траплялося в історії людства. 

Очевидно, що навіть вичерпна характеристика окремих властивостей не створить пов‐
ної  наукової  картини  міського  розвитку.  У  сучасній  науковій  картині  світу  розвиток  розу‐
міють  як  різновид  зв’язку,  тому  розвиток  окремого  міста  можна  й  потрібно  розглядати  в 
якості певного зв’язку між наявними ресурсами та реалізованими можливостями. Йдеться, в 
першу чергу, про потенціал міського розвитку як визначальну його передумову. 

Потенціал  міського  розвитку  –  це  сукупність  наявних  можливостей  використання 
елементів  цілісної  суспільно‐територіальної  системи  населеного  пункту  для  потреб  тери‐
торіального,  демографічного,  функціонального  та  соціально‐економічного  розвитку  міста. 
Структура потенціалу міського розвитку може включати такі елементи: 

Потенціал  суспільно‐географічного  положення  міста  –  це  сукупні  можливості  впливу 
положення міста в географічному просторі на його розвиток. Цей вплив може бути розкрито 
застосуванням,  скажімо,  порівняльно‐географічного  методу  при  вивченні  таких  властиво‐
стей суспільно‐географічного положення міста як дистанційність, детермінованість і потен‐
ційність. 

Людський потенціал міста – це кількість і якість людських ресурсів міста з урахуванням 
можливостей  їх  кількісного  і  якісного  зростання.  Його можна  розуміти  також  як  комплекс 
якостей  людей,  що  визначально  впливають  на  результати  їхньої  діяльності.  Тенденції  ди‐
наміки народонаселення визначають чисельність людських  і трудових ресурсів, соціальний 
склад,  зайнятість,  що,  в  свою  чергу,  впливає  на  соціально‐економічний  розвиток  міста. 
Формування  людського  потенціалу  міста,  як  і  формування  людського  капіталу,  потребує 
додаткових  інвестицій  задля  отримання  додаткових  прибутків  у  майбутньому.  До  най‐
важливіших видів  інвестицій зокрема належить: освіта, медичне обслуговування й охорона 
здоров’я, підготовка і підвищення кваліфікації на виробництві та ін. 

Інфраструктурний потенціал можна визначити як сукупність можливих  і перспектив‐
них елементів виробничої та соціальної  інфраструктури, які використовуються або можуть 
бути  використані  у  виробництві  і  спрямовані  на  підвищення  продуктивності  суспільної 
праці, що визначається рівнем соціально‐економічного розвитку. 

Науковий потенціал – це сукупна можливість системи наукових і освітніх установ міста 
генерувати  необхідні  знання,  що  втілюється  в  кількісних  і  якісних  характеристиках  вина‐
ходів та нововведень. Результатом наукової діяльності виступають нові знання та вдоскона‐
лені методи використання вже існуючих знань. 
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Інформаційний потенціал міста – це наявні і ті, що підлягають мобілізації обсяги інфор‐
маційних ресурсів,  інформаційної  техніки  і  технологій для  створення  і  збору, накопичення, 
обробки  та  використання  різних  форм  інформації  для  задоволення  відповідних  потреб 
міської громади. Природно, що викладена вище структура потенціалу міського розвитку не є 
вичерпною і вимагає подальших наукових вишукувань. 

Очевидно,  що  процес  міського  розвитку  має  свою  систематику,  тобто  певну  видову 
структуру.  При  більш  ретельному  розгляді  цього  питання,  ясно  проступають,  принаймні, 
чотири види міського розвитку, а саме: територіальний розвиток, демографічний розвиток, 
функціональний  розвиток  та  соціально‐економічний  розвиток.  Прогресивний  територіаль‐
ний розвиток міста проявляється в територіальній експансії міської забудови і комунікацій 
на прилеглу місцевість. Прогресивний демографічний розвиток проявляється, наприклад, в 
зростанні  чисельності  населення  міста,  а  також  в  потоках  трудових  міграцій  до  нього. 
Функціональний розвиток міста проявляється в перманентній трансформації його функціо‐
нальної структури та розширення спектру виконуваних функцій. Нарешті, соціально‐еконо‐
мічний розвиток знаходить свій прояв як у зростанні кількісних економічних та соціальних 
показників, так і в змінах якості життя містян. 

Конфліктуючими  сторонами  в  міській  системі  можуть  виступати  суб’єкти  господар‐
ської  діяльності,  органи  управління  суспільні  групи,  окремі  особистості  і  навіть  технічні 
системи.  У  цьому  випадку,  конфлікт  може  розумітися  як  протидія  властивостей  двох  або 
більше процесів, що претендують на встановлення визначального для них  стану дійсності. 
Мова  йде  про  різні  види  розвитку  міста,  тобто  територіальний,  демографічний,  функціо‐
нальний і соціально‐економічний розвиток, що можуть вступати в конфліктну взаємодію між 
собою.  Особливо  важливим  для міського  розвитку  є  та  обставина, що  конфлікт  має  як  де‐
структивні, так і конструктивні функції. При розробці теоретичних основ дослідження конфлікт‐
ної  взаємодії  в  умовах  міського  розвитку  необхідно  використовували  основні  суспільно‐
географічні  принципи  та  теоретичний  доробок  суміжних  наук:  принцип  територіальності 
(адже саме на території фокусуються процеси взаємодії елементів в географічному просторі), 
принцип  комплексності  (на  виникнення  і  перебіг  конфлікту  впливає  багато  факторів,  які 
витікають з комплексності існування компонентів регіону), принцип регіональної цілісності 
(географічні  особливості  регіону  визначають  і  особливості  перебігу  тих  чи  інших  конфлік‐
тів),  принцип  системності  (важливо  виявляти  все  різноманіття  елементів,  які  входять  у 
структуру конфлікту, зв’язки між ними, а також взаємовідносини досліджуваного конфлікту 
з зовнішніми щодо нього явищами), принцип розвитку (при вивченні конфліктів необхідно 
виявляти  тенденції  еволюції  –  поступовому,  тривалому,  безупинному  розвитку  конфлікту, 
що допоможе побудувати більш точний  і довгостроковий прогноз можливих варіантів роз‐
витку). 

Використовуючи  теоретичний  доробок  суспільної  географії  та  суміжних  наук  необ‐
хідно  опрацьовувати  також  методику  та  програму  дослідження  конфліктів  міського  роз‐
витку, яка є викладом основних завдань, методологічних передумов і гіпотез, аналізу тих чи 
інших явищ (процесів) у конфліктній взаємодії  із зазначенням правил, процедури і логічної 
послідовності операцій з перевірки гіпотез. Але це предмет подальших досліджень. 

Отже, в результаті здійсненої короткої наукової розвідки з’ясовано, що міський розви‐
ток  може  трактуватися  як  незворотні,  спрямовані  закономірні  зміни  суспільно‐терито‐
ріальної  системи міста.  Основними  видами міського  розвитку  є:  територіальний  розвиток, 
демографічний  розвиток,  функціональний  розвиток  та  соціально‐економічний  розвиток. 
Передбачається, що різні види міського розвитку можуть створювати не лише кумулятивний 
або  синергетичний  ефект,  але  і  вступати  в  конфліктну  взаємодію  між  собою.  Конфлікти 
міського розвитку мають як деструктивні,  так  і  конструктивні функції, що має бути врахо‐
вано при подальшій розробці концепції сталого міського розвитку. 
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Для постсоветского периода в Украине характерны гигантские трансформации эконо‐
мических,  социальных и  пространственных процессов,  резкое  снижение их  управляемости. 
Характеристика особенностей переходных периодов особенно важна для всего спектра наук, 
исследующих  проблематику  социальных  трансформаций.  Для  общественной  ветви  геогра‐
фии, изучающей территориальную организацию социальных явлений и процессов, не может 
остаться без внимания оформление нового для постсоветской действительности явления – 
бедности,  традиционно относимой к теневым сторонам жизни общества. С позиции эконо‐
мической и  социальной  географии  бедность может  быть  рассмотрена  как  территориально 
организованное  явление,  продуцируемое  социально‐экономической  системой  конкретной 
страны или региона. В  разных  странах  существуют  свои подходы относительно критериев 
отнесения  органами  социальной  защиты  конкретного  лица  или  домохозяйства  к  бедным. 
Однако  ведущими  для  измерения  уровня  распространения  бедности  во  всех  странах  мира 
являются  экономические  критерии.  Каждый  из  критериев  может  быть  представлен  соот‐
ветствующими  индикаторами  бедности.  Использование  системы  индикаторов  предостав‐
ляет возможность конкретными количественными значениями охарактеризовать бедность 
в стране, регионе или в мире в целом. Анализируя выбранные индикаторы, можно выявлять 
симптомы  бедности  в  виде  отклонения  конкретного  индикатора  от  установленной нормы 
(образца, эталона) и определить круг основных мероприятий по улучшению ситуации. 

Целью  нашей  работы  явилось  обозначение  возможностей  географического  анализа 
бедности при помощи различных экономических индикаторов этого социального явления. 

К  группе  экономических  можно  отнести  индикаторы,  характеризующие  экономи‐
ческий  рост  и  доходы  на  душу  населения,  доходы  (расходы)  и  потребление,  неравенство 
распределения доходов, экономическую активность, занятость и безработицу. 

Традиционно считается, что существование значительных диспропорций между коли‐
чеством богатых и бедных стимулирует экономический рост в  стране  [1]. Часто это объяс‐
няется тем, что такое неравенство благоприятствует накоплению богатыми капитала, с по‐
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мощью которого стимулируется дальнейший экономический подъем [5]. Однако всё чаще в 
работах  отечественных  экономистов  утверждается  точка  зрения,  которая  опровергает 
упомянутую выше теорию. Только уменьшение неравенства, а значит, уменьшение и коли‐
чества бедных, может способствовать экономическому росту. 

Высокий уровень бедности ведет к социально‐политическим беспорядкам и нестабиль‐
ности,  тем  самым,  уменьшая  уровень  инвестиций  в  экономику  страны  или  региона,  что 
также  тормозит  экономическое  развитие  [4].  В  странах  с  высоким  уровнем  бедности  про‐
является  склонность  к  популистским  мерам  в  области  перераспределения  доходов.  Это,  в 
свою очередь, приводит к повышению налоговой ставки. Масштабная экспроприация ослаб‐
ляет  стимулы  к  накоплению,  капиталовложению  и  труду,  может  привести  к  обострению 
политической обстановки и серьезным конфликтам, что подрывает экономический рост. 

В системе изучения бедности населения индикатор доходов занимает одно из централь‐
ных мест. Именно неравенство населения по доходам является одним из главных факторов 
социальной  напряженности  в  обществе.  Заданием  научного  исследования  этой  составля‐
ющей материального положения является получение количественных и качественных харак‐
теристик их объема, структуры и распределения между отдельными социально‐демографи‐
ческими группами населения. Важное значение имеют источники получения доходов, кото‐
рые формируют представление о способе существования и социально‐экономическом статусе 
индивида  или  отдельного  домохозяйства  [3].  Традиционно  значительная  часть  доходов 
населения  представлена  в  денежной  форме.  Доля  денежной  составляющей  в  совокупных 
доходах может  свидетельствовать  об  уровне жизни:  чем  она ниже,  тем  выше  уровень  бед‐
ности населения. Доходы значительной части населения складываются из следующих компо‐
нентов: оплаты труда, пенсии и государственных социальных пособий и социальной помощи, 
доходов  от  самозанятости  и  прочих  доходов,  среди  которых  можно  указать  стипендии, 
алименты и др. Анализ показателей, характеризующих данные компоненты, поможет в выяв‐
лении социально‐экономической дифференциации бедности. 

Вместе  с  оценкой  доходов  целесообразно  исследовать  и  показатели  расходов  населе‐
ния. Показатели расходов отображают суммы платежей домохозяйств и населения за полу‐
ченные  товары и  услуги,  а  также  направленные на  покупку  акций,  сертификатов,  валюты, 
недвижимости, на строительство, помощь родственникам и знакомым, на вклады в банков‐
ские структуры, на налоги и т. д. 

Расходы домохозяйств включают все виды расходов на потребление и на непотреби‐
тельские  цели  (кроме  расходов,  связанных  с  осуществлением  ими  предпринимательской, 
самостоятельной  трудовой  и  фермерской  деятельности).  Также  необходимо  указать,  что 
показатели  расходов  домохозяйств  и  населения  в  условиях  трансформирующихся  обществ 
более  достоверные,  чем  показатели  доходов.  Это  объясняется  наличием  у  домохозяйств 
теневых  поступлений,  которые  не  фиксируются  в  доходной  составляющей,  однако  могут 
быть выявлены с помощью учета расходов [4]. 

Показатели  расходов  достаточно  хорошо  отражают  фактический  уровень  жизни  тех 
или  иных  групп  домохозяйств.  Используя  показатель  расходов,  можно  определить  катего‐
рию бедного человека или домохозяйства,  как  субъекта или объекта в  структуре расходов 
которого превалирует доля показателей на покупку товаров первой необходимости в целом 
и,  в  первую  очередь,  на  продовольствие.  Согласно  закону  Энгеля,  в  обществе  существует 
тенденция снижения доли расходов на питание по мере роста общих доходов семьи. Энгель 
установил,  что  по мере  роста  доходов  потребление  населением  благ  возрастает  непропор‐
ционально.  Расходы на питание  возрастают  в меньшей  степени,  чем расходы на предметы 
длительного пользования,  предметы роскоши,  путешествия и  сбережения. А  структура по‐
требления продуктов питания изменяется в сторону более качественных продуктов [2]. 

Потребление  является  весомой  составляющей  материального  положения  населения. 
Основным  индикатором  потребления  считается  уровень  индивидуального  потребления 
(средний  размер  потребления  определенных  товаров  и  услуг  на  душу  населення).  Оценка 
потребления осуществляется в разрезе продовольственных (качество и структура питания), 
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непродовольственных  товаров  и  услуг  (одежда  и  обувь,  вода  (в  соответствии  санитарно‐
гигиеническими  нормами),  электроэнергия,  газ,  здравоохранение,  транспорт,  образование, 
другие товары и услуги). Материальные ограничения свидетельствуют о принадлежности к 
низкому уровню потребления – бедным слоям [4]. Оценка потребленных услуг в контексте 
исследования  бедности  населения  осуществляется  не  по  всей  совокупности,  а  в  пределах 
услуг,  которые непосредственно  удовлетворяют потребности человека. Чем меньше ресур‐
сов  население  может  направить  на  удовлетворение  своих  потребностей  в  разнообразных 
товарах и услугах, тем выше является уровень бедности. 

Трансформация экономики в постсоциалистических странах изменила производствен‐
ные отношения. Сферы трудовых отношений это коснулось в полной мере, так как за корот‐
кий период эти страны отказались от концепции всеобщей, обязательной занятости. Рыноч‐
ная экономика диктует новые правила и на рынке труда. Занятость теперь связана только со 
спросом  и  предложением  рабочей  силы.  Именно  высокий  уровень  несбалансированности 
спроса  и  предложения  рабочей  силы  можно  оценить  как  один  из  существенных  факторов 
бедности. 

Важным индикатором уровня развития общества, а, следовательно, и степени проявле‐
ния в нем такого явления как бедность населения выступает занятость населения, опреде‐
ление  ее  территориальных  и  отраслевых  особенностей,  динамики,  интенсивности.  Заня‐
тыми в Украине считаются, как известно, лица в возрасте 15–70 лет, которые отработали в 
течение недели хотя бы один час (в личном сельском хозяйстве не менее 30 часов, незави‐
симо была ли это постоянная, временная, сезонная, случайная или другая работа) [4]. 

Одним  из  доступных  показателей  является  уровень  занятости  населения,  который 
определяется как отношение количества занятых в возрасте 15–70 лет ко всему населению 
данного возраста или населению определенной возрастной группы, пола или по регионам. 

Бедность тесно связана с безработицей, поэтому для ее оценки целесообразно исполь‐
зовать  показатель  безработицы  и  его  территориальные  особенности.  В  исследованиях 
наиболее доступным является показатель зарегистрированной безработицы, который опре‐
деляется  по  методологии  Международной  Организации  Труда  (МОТ).  Он  рассчитывается 
отношением  (в  процентах)  количества  безработных  в  возрасте  15–70  лет  (рабочей  силы) 
данного возраста или соответствующей социально‐демографической группы. 

Высокие показатели уровня бедности, неблагоприятные условия труда  значительной 
части  занятого  населения,  существование  значительной  доли  населения,  потерявшего 
надежду найти работу и занятых свыше нормативного рабочего времени на рабочем месте 
служат факторами‐дестимуляторами при  анализе  стабильности  социальной  среды и  выяв‐
ления в ней бедности. 

Индикатором  бедности  является  и  доступ  к  занятости,  который  характеризуется 
возможностью получить работу по специальности и приобретенным образованием, поскольку 
само  наличие  занятости  не  исключает  ограничения  возможностей  человека  реализовать 
свою  экономическую  активность  в  полном  объеме,  располагая  его  тем  самым  на  более 
низкой ступени развития общества [1]. 

Таким  образом,  для  исследования  географических  аспектов  бедности,  по  нашему 
мнению,  наиболее  приемлемыми  являются  показатели,  дающие  представление  об  эконо‐
мическом  развитии  изучаемой  территории.  Определение  означенных  выше  критериев  и 
индикаторов  требует  участия  экономической  и  социальной  географии,  поскольку  суще‐
ствует тесная взаимная обусловленность возникновения бедности и территории, породив‐
шей ее. Такой подход соответствует критерию географичности исследований, сущность ко‐
торого  Н.  Н.  Баранский  определял,  как  возможность  рассмотреть  любое  явление  жизни  в 
разных масштабах и в комплексе обусловивших его причин. 
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Наприкінці 80‐х – на початку 90‐років ХХ ст. у світі й, особливо, країнах Європи, суттєво 
зросла увага науковців до проблем географічного вивчення етнічних спільнот і етнічних мов. 
Причинами цього були, з одного боку, актуалізація етнічної проблематики внаслідок розпаду 
Радянського  Союзу,  Югославії  та  виникнення  низки  міжетнічних  конфліктів  у  Європі,  з 
іншого боку, загальна тенденція до поширення концепції мультикультуралізму, яка на пев‐
ний  період  стала  панівною  в  етнічній  політиці  багатьох  європейських  країн.  Ця  концепція 
спрямована  на  збереження  та  розвиток  етнокультурних  відмінностей,  визнання  прав  за 
етнічними, мовними, культурними групами на збереження  їх  ідентичності. Права цих груп, 
зокрема,  можуть  полягати  у  наданні  можливості  етнічним  громадам  здійснювати  просвіт‐
ницьку  діяльність, мати власні  освітні  програми,  будувати школи,  відкривати бібліотеки й 
об’єкти культового призначення,  виражати консолідовану політичну позицію під час вибо‐
рів.  Прямим  наслідком  політики  мультикультуралізму  стало,  зокрема,  прийняття  5  листо‐
пада  1992 р.  Радою  Європи  т.  зв.  “Європейської  хартії  регіональних  мов  або  мов  меншин”, 
спрямованої на захист і розвиток історичних регіональних мов і мов національних меншин. 

Актуалізація мовно‐географічних досліджень спричинила появу великої кількості науко‐
вих  публікації,  пов’язаних  з  мовною  географією,  відродженням  традиційних  її  напрямків, 
появою  нових.  Поряд  з  традиційною  лінгвістичною  географією,  зросла  популярність  етно‐
лінвістичної географії,  геолінгвістики й т. п. З’явилося чимало публікацій, присвячених гео‐
графії  європейських  мов,  що  опинилися  на  межі  зникнення,  передусім  кельтських  [3,  12]. 
Вийшло декілька монографій, в яких досліджено важливі теоретичні та прикладні питання 
мовно‐географічних досліджень [4, 9]. Крім Європи, активізувалися мовно‐географічні дослід‐
ження у Північній Америці  [4–5, 11], передусім США й Канаді, які, будучи державами “пере‐
селенського”  типу,  завжди  відрізнялися неоднорідністю  етнічного  та мовного  складу насе‐
лення. Сформувалося коло визнаних авторитетів,  – Р. Бретон, Ф. Гарольд, П. Траджил, – які 
відомі своїми численними мовно‐географічними розвідками [4, 5, 13]. 

Людська мова – це надзвичайно багатогранне явище. У мовознавстві є велика кількість 
проблем, вирішення яких обов’язково передбачає застосування географічних методів. Кожна 
мова має (чи мала, якщо йдеться про мертву мову) свою територію, де вона побутує, а також 
межі поширення. Інакше кажучи, для мови характерною є територіальність, а це, як відомо, 
один  з  ключових  атрибутів  геосистем.  Розміри,  конфігурація  цієї  території,  так  само  як  і 
мовні  кордони,  перебувають  у  тісному  зв’язку  з  географічними  чинниками.  В  поширенні 
мови, формуванні  її території  значною є роль міграцій населення, які також досліджує гео‐
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графія  населення.  В  контактних  зонах,  на  межі  територій  поширення  різних  мов  відбува‐
ються етномовні процеси, зокрема, процеси мовної асиміляції. Їхня інтенсивність, тривалість 
й  інші  параметри  значно  залежать  від  місцевих  особливостей  розселення  населення,  про‐
цесів урбанізації території і, знову ж таки, міграцій. 

Отже, на перетині географії й мовознавства виникає чимало цікавих і важливих науко‐
вих проблем, що зумовило появу одразу декількох наукових дисциплін мовно‐географічного 
спрямування.  Розпорошенню  мовно‐географічної  проблематики  поміж  різними  науковими 
дисциплінами  та  напрямами  сприяє  також  багатозначність  терміна  “мова”,  багатоаспект‐
ність мовно‐географічної проблематики, велика кількість об’єктів дослідження. 

Чіткої  класифікації  наукових  дисциплін  мовно‐географічного  спрямування  сьогодні 
немає. Деякі  з  них можна  згрупувати  за  якимись  спільними ознаками,  інші,  на перший по‐
гляд,  є  відособленими  напрямами  наукових  досліджень.  Деякі  наукові  дисципліни  мовно‐
географічного  спрямування  розвиваються  уже  понад  сторіччя,  мають  власну  теорію  та 
методи дослідження, а перелік наукових праць з цих дисциплін налічує тисячі позицій. Інші 
ж є результатом наукової роботи одного чи декількох дослідників й перспективність подаль‐
шого  розвитку  цих  дисциплін  викликає  значні  сумніви.  Розрізненості  мовно‐географічної 
проблематики  сприяє  також  те, що  географічне  вивчення мови  тісно  пов’язане  з  багатьма 
науковими дисциплінами: мовознавством, географією, демографією, етнологією, соціологією. 

В  іноземній  літературі,  об’єднуючи  увесь  загал  мовногеографічних  досліджень,  часто 
використовують  поняття  “лінгвістична  географія”.  Однак  загалом  цей  термін  має  неодно‐
значне  трактування,  що  зумовлено  історичними  особливостями  розвитку  мовногеогра‐
фічних досліджень у різних країнах, у межах різних лінгвістичних і географічних шкіл. 

Виділяють два  головних напрямки мовногеографічних досліджень,  які  умовно можна 
назвати “міжмовний” і “внутрішньомовний” [8]. “Міжмовний” напрям – це географічне дослід‐
ження територіального поширення мов, у тому числі й в історичному аспекті. В англомовній 
літературі для таких досліджень використовують термін “geography of languages” (географія 
мов) [6]. В основі цього напряму передусім є дослідження ареалів поширення етнічних мов, 
мовних  кордонів,  а  також  аналіз  впливу  на  формування  й  динаміку  мовних  територій  і 
мовних  кордонів  різноманітних  соціальних,  політичних,  культурних,  релігійних,  природно‐
географічних чинників. Про “міжмовний” напрям найчастіше йдеться й тоді, коли використо‐
вують термін “геолінгвістика”. Цей термін є популярним передусім в соціолінгвістиці. 

Витоки “географії мов” виводять з антропогеографії, географічного напрямку кінця ХІХ – 
перших  десятиріч  ХХ  ст.  В  сучасній  англо‐американській  географії  подібного  роду  дослід‐
ження відносять найчастіше до т. зв.  “культурної географії”. В пострадянській географічній 
школі, зокрема, в Росії, Україні, Білорусі, для “міжмовного” напряму використовується термін 
“етнолінвістична (етномовна) географія”. Цей термін відображає тісні взаємозв’язки геогра‐
фічного дослідження мов з етногеографічною проблематикою, в т. ч. з традицією географіч‐
ного дослідження розселення етнічних  спільнот на основі мовного критерію у ХІХ  – на по‐
чатку  ХХ  ст.  Зокрема  у  Росії,  в  напрямку  “етнолінгвістичної  географії”  працює  Н. Металь‐
нікова. В  її  розумінні  етнолінгвістична  географія  – це науковий напрям, що вивчає просто‐
рово‐часову трансформацію та сучасну територіальну організацію мовних спільнот [2]. 

Геолінгвістика  як  галузь  мовознавства  з’явилася  після  Другої  світової  війни,  проте 
останнім часом відбувається її оновлення, наукове переосмислення. Геолінгвістику активно 
розвивають не лише окремі автори, а й колективи науковців в створених ними товариствах. 
З 1965 р. діє “Американське товариство геолінгвістики” (The American Society of Geolinguistics). 
Створене також “Міжнародне товариство діалектології  і геолінгвістики”, що видає з 1993 р. 
щорічник “Dialectologia et Geolinguistica” [1]. 

Інший напрям мовно‐географічних досліджень – “внутрішньомовний”, тобто класична 
“лінгвістична  географія”,  відома  з  кінця  ХІХ  ст.,  в  основі  якої  є  дослідження  ареалів  поши‐
рення різноманітних мовних формувань (діалектів, наріч, говорів), граматичних, лексичних 
й  інших мовних  елементів  і  явищ,  а  також  складання лінгвістичних  атласів. Лінгвістичною 
географією, як і раніше, здебільшого займаються мовознавці, оскільки для таких досліджень 
потрібна  спеціальна  лінгвістична  освіта.  В  англомовній  літературі  крім  терміну  “linguistic 
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geography”  використовують також термін  “dialect  geography”,  хоча останній  є дещо вужчий. 
Лінгвістична  географія  як  окрема  наукова  дисципліна  виділилася  з  діалектології  у  другій 
половині  ХІХ  ст.  Своєю  появою  у  цей  період  лінгвістична  географія  зобов’язана  двом  чин‐
никам  –  по‐перше,  низці  нових  на  той  час  теоретичних  положень  мовознавства,  по  друге, 
розвитку лінгвістичного картографування у процесі польових діалектологічних досліджень. 

У першій половині  ХХ ст.  в  колишньому СРСР  у межах мовознавства розпочав форму‐
ватися також інший напрямок просторового дослідження мови – ареальна лінгвістика (ареа‐
логічна лінгвістика, ареалогія). Головний об’єкт дослідження ареальної лінгвістики – ареал, 
який  мовознавці  характеризують  за  місцеположенням  і  конфігурацією  зони  побутування 
окремих  лінгвістичних  явищ  або  їх  сукупності  у  системі  говору,  діалекту,  мови,  групи мов. 
Методика  ареалогічних  досліджень  пов’язана  насамперед  з  процесом  встановлення  меж 
ареалів та їх інтерпретацією. 

Чіткого  розмежування  термінів  “лінгвістична  географія”  та  “ареальна  лінгвістика”  в 
сучасній  науковій  літературі  не має.  Назагал  у  радянській  науці  простежувалася  тенденція 
вважати лінгвістичною географією дослідження просторового розміщення сучасних мовних 
явищ,  а  ареальною  лінгвістикою  –  дослідження  давніх  ареалів  на  основі  сучасного  поши‐
рення  мовних  явищ.  У  лінгвістичній  літературі  можна  натрапити  також  на  трактування 
лінгвогеографічних  досліджень  як  процесу  який  включає  три  поступові  стадії  –  діалекто‐
логія,  лінгвістична  географія,  ареальна  лінгвістика.  Діалектологія  досліджує  конкретний 
ідіом здебільшого в польових умовах. Лінгвістична географія займається складанням атласів 
та їх первинною обробкою. Ареальна лінгвістика узагальнює матеріали про просторове роз‐
міщення мовних явищ з лінгвістичних атласів та інших джерел, будує ареали та моделює їх 
розвиток і в такий спосіб сприяє розкриттю історії лінгвістичного явища. 

Окремим і специфічним напрямком застосування географічних методів у мовознавстві 
є  топоніміка.  Топоніміка  –  це  наукова  дисципліна,  яка  досліджує  географічні  назви  (топо‐
німи),  їх функціонування, значення та походження, структуру, ареал поширення, розвиток і 
зміну  в  часі.  Топонімію  різних  місцевостей  уже  давно  вивчають  мовознавці,  історики,  гео‐
графи.  Є  чимало  спеціалізованої  літератури  з  питань  теорії  та  практики  цієї  науки,  у  тому 
числі  узагальнюючі  монографії  та  підручники  з  топоніміки.  У  лінгвістиці  топоніміку  вив‐
чають як розділ ономастики. В  географії топонімікою займаються насамперед у межах гео‐
графічного краєзнавства. 

На  розвиток  мовно‐географічних  досліджень  значно  впливають  особливості  мовної 
ситуації в різних державах. В здебільшого моноетнічних державах, які відповідно, однорідні 
за  мовним  складом  населення  й  характеризуються  незначним  поширенням  двомовності  й 
багатомовності,  передусім  розвивається  лінгвістична  географія,  тобто  вивчення  говорів  і 
діалектів  домінуючої мови.  Така  ситуація  склалася,  наприклад,  у Польщі,  де  абсолютно до‐
мінує “внутрішньомовний напрям”, представлений, передусім варшавською школою лінгвіс‐
тичної  географії,  яку  започаткував  В. Дорошевський  [7],  й  краківською  діалектологічною 
школою К.  Нітча  [11],  що  відомий,  зокрема,  однією  з  перших  класифікацій  діалектів  поль‐
ської  мови.  Натомість  в  державах  із  неоднорідним  мовним  складом  населення,  значним 
територіальним поширенням двох і більше етнічних мов набуває популярності “міжмовний” 
напрям. 

Мовна географія має стати неодмінною складовою суспільно‐географічних досліджень 
в  Україні,  де  мовна  ситуація  дуже  складна.  Однак  здійснювати  географічне  дослідження 
мовної  ситуації  потрібно  на  науковій  основі  з  використанням  теорій  і  методів  географії, 
мовознавства  і  суміжних  наук. Жодною мірою не  припустимою  є  політизації  цих  наукових 
досліджень.  Також  очевидно,  що  здебільшого  описово‐історичні  розвідки  про  мовну  ситу‐
ацію в Україні вичерпують себе, оскільки висвітлюють лише найзагальніші аспекти мовної 
проблематики в державі. 

 
Список використаних джерел 

1. Кузнецов С. Н.  Геолингвистика:  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://genhis. 
philol.msu.ru/article_197.shtml. 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 147 

 

2. Метальникова Н.  Этнолингвистическая  география:  новые  теоретико‐методологические 
подходы / Н. Метальникова // Региональные исследования. – 2008 – № 6 (21). – С. 13–32. 

3. Aitchison J. W., Carter Harold A. Geography of the Welsh language 1961–1991. – University of 
Wales Press, 1994. 

4. Breton, R.  J.L.  Geolinguistics:  Language Dynamics  and Ethnolinguistic Geography.  – Ottawa: 
University of Ottawa Press, 1991. 

5. Breton,  R.  J.L.,  Harold  F.  Schiffman.  Geolinguistics:  language  dynamics  and  ethnolinguistic 
geography. – University of Ottawa Press, 1991. 

6. Delgado  de  Carvalho  C. M.  The  Geography  of  Languages  // Wagner,  P. L.  & Mikesell,  M. W., 
Readings in Cultural Geography, Chicago: University of Chicago Press, 1962. – Р. 75–93. 

7. Doroszewski W. Uwagi o metodach geografii  lingwistycznej // Studia i szkice językoznawcze, 
Warszawa, 1962. – S. 373–379. 

8. Johnston R.  J. The Dictionary of Human Geography (5th ed.) / Edited by D. Gregory, R.  John‐
ston, G. Pratt, M. J. Watts, S. Whatmore. – London: Blackwell Publishers, 2009. 

9. Language  in  geographic  context  /  by Williams,  C. H.  –  Clevedon,  1988.  (Series: Multilingual 
matters: 38). 

10. Laponce. J. A. Languages and their territories. – University of Toronto Press, 1987. 
11. Nietsch K. Dialekty języka polskiego. Wyd. 3‐e. – Wrocław‐Kraków, 1957. 
12. O’Neill,  Diarmuid.  Rebuilding  the  Celtic  Languages:  Reversing  Language  Shift  in  the  Celtic 

Countries. – Talybont [Wales]: Y. Lolfa, 2005. 
13. Trudgill  P.  Linguistic  Geography  and  Geographical  Linguistics  //  Progress  in  Geography.  – 

1975. – № 7. – Р. 227–252. 
14. Williams C. H.  Linguistic minorities,  society,  and  territory  / North  Staffordshire  Polytechnic. 

Dept.  of  Geography  and  Recreation  Studies.  –  Clevedon,  Avon,  England;  Philadelphia,  1991. 
(Series: Multilingual matters, 78). 

* * * 
 

УДК  911.3 
 

НОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
ДОСТУПНОСТІ В ГЕОГРАФІЇ ТРАНСПОРТУ 

 
Наталія Пашинська 

 
Інститут географії Національної академії наук України, 

Україна, 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 44, 
еmail: n_pashynska@ukr.net 

 
Нині  у  зарубіжних  дослідженнях  з  географії  транспорту  на  перший  план  виходять 

якісні  аспекти функціонування  транспортної  системи,  серед  яких мобільність,  доступність, 
зв’язність, транспортна дискримінація населення, поведінкова географія; зростає її значення 
у просторовому розвитку країн і регіонів. Про це свідчить аналіз тематики провідного зару‐
біжного журналу з географії транспорту  “Journal of Transport Geography” за останнє десяти‐
ліття, що показав домінування статей наступної тематики: транспортна доступність (15 %), 
міський транспорт (15 %), морські перевезення й порти (15 %), повітряний транспорт (10 %), 
поведінкова  географія  транспорту  (travel  behaviour)  (10  %),  публікації  щодо  просторових 
переваг у транспортних мережах (5 %) та інші теми (30 %) [6]. Поряд з цим відбулася зміна 
парадигми  у  регіональному  плануванні  та  плануванні  транспорту  –  відхід  від  планування 
об’ємних  показників  до  планування  соціально‐орієнтованих  індикаторів,  що  відображає 
поворот від виробників транспортних послуг до їх споживачів. Однак в українській географії 
практично  відсутні  дослідження  з  проблематики  транспортної  доступності,  цей  індикатор 
використовується  лише  у  містобудівній  практиці.  Недостатня  розвиненість  цього  напряму 
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потребує  ґрунтовного  вивчення  поняття  транспортної  доступності,  моделей  та  методів  її 
дослідження. 

Визначення  поняття  “транспортна  доступність”.  Історія  розвитку  та  дослідження 
цього поняття тісно пов’язана з напрацюваннями з теорії географії транспорту, концепцією 
простору‐часу,  теорією  графів,  гравітаційними моделями  [5,  10,  11].  Географічна  концепція 
доступності ґрунтується на просторовому розподілі між виникненням та призначенням руху, 
обмеженнями переміщення. 

У зарубіжних дослідженнях одне з перших визначень транспортної доступності запро‐
понував У. Хансен,  який визначав  її  як потенційні можливості для досягнення різних місць 
[7].  Транспортна  доступність  –  це  основний  продукт  транспортної  системи.  Вона  визначає 
географічні  переваги  території  (регіону,  міста)  відносно  всіх  інших  територій.  Показники 
доступності вимірюють вигоди, що їх отримують населення та підприємці цієї території від 
наявності  та  використання  транспортної  інфраструктури  на  цій  території.  Важлива  роль 
транспортної  інфраструктури  для  регіонального  розвитку  у  простій формі  полягає  у  тому, 
що райони з кращою доступністю до місць сировини та ринків, за інших рівних умов, більш 
продуктивніші  та  конкурентоздатні  та  відповідно  більш  успішніші,  ніж  ті, що  розташовані 
віддалено  та  ізольовано  [9].  Таким  чином,  потужність  і  розташування  транспортної  інфра‐
структури є ключовими елементами у визначенні доступності. 

Транспортна  інфраструктура  забезпечує  не  лише  існуючі  господарські  зв’язки,  але  й 
повинна  мати  певні  резерви  для  забезпечення  мобільності  економіки.  В  сучасних  умовах 
транспортна інфраструктура повинна мати резерви для переадресації  і зміни інтенсивності 
зв’язків  (маневрування  зв’язками),  що  також  охоплює  поняття  транспортна  доступність. 
Тому її слід розглядати не лише як важливу властивість транспортної інфраструктури, але й 
як  специфічний  територіальний  ресурс,  як  одну  з  важливих  умов  розвитку  економіки  на 
даній території. Транспортна доступність як ресурс території є сукупністю реальних і потен‐
ційних можливостей певного місця для  соціально‐економічної  діяльності.  В. М. Бугроменко 
вважає  інтегральну  транспортну  доступність  аналогом  транспортно‐географічного  поло‐
ження, під якою розуміє сукупність можливостей досягнення будь‐якого пункту території, на 
величину  яких  вплинули  різні  (у  тому  числі  топологічні)  умови  їх  здійснення.  Ключовою 
складовою інтегральної транспортної доступності є конфігурація транспортної мережі [1, 2]. 

Існує декілька визначень та інтерпретацій поняття транспортної доступності. Зокрема, 
у  багатьох  публікаціях  зазначається, що  транспортна  доступність  є:  оператором  стиснення 
простору  у  часі;  геополітичним  ресурсом;  транскордонним  регулятором;  забезпечує  надій‐
ність  територіальної  організації  суспільства;  є  основою  дружнього  транспортного  середо‐
вища; викривлює економічний простір; вирівнює можливості [3, 5, 8]. Нині головна ціль транс‐
портного планування – самопідтримувана (sustainablе) доступність. При цьому зазначається, 
що  у  тріаді  “потоки  –  мобільність  –  доступність”  первинна  саме  доступність,  яка  створює 
можливості для фізичного переміщення. 

Таким чином, транспортна доступність – це системний індикатор просторових можли‐
востей суспільства, що реалізується завдяки розвитку транспортної  інфраструктури та оці‐
нює конкурентоспроможність різноманітних місцеположень. 

Основні моделі  та показники дослідження доступності. Поряд з декількома десят‐
ками визначень поняття “транспортна доступність”,  існують труднощі у відборі показників 
для  її  вимірювання. Традиційно для визначення транспортного  забезпечення території  ви‐
користовували  коефіцієнти  щільності,  а  також  коефіцієнти  Єнгеля,  Гольця,  Успенського, 
пізніше – індекси теорії графів. 

Класифікація доступності здійснюється на основі показників, що лежать в основі її ви‐
значення (табл. 1). Відповідно до цього виділяють фізичну та економічну (цінову) доступність. 
За охопленням території (точкову, ареальну, інтегральну). 

Серед моделей транспортної доступності нині домінують моделі парної доступності у 
вигляді  ізохрон,  гравітаційних  моделей,  економічної  рівноваги,  функції  корисності.  Парна 
доступність у вигляді ізохрон – це лінійна функція віддаленості від заданої точки. Соціальна 
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гравітація  базується на  основі  взаємодії  людей  і  населених пунктів подібно до  тяжіння фі‐
зичних  тіл.  Системні  моделі  транспортної  доступності  пропонують  оперування  матрицею 
доступності  (від  однієї  до  будь‐якої  іншої  точки),  при  цьому  вони  можуть  зважуватися  за 
чисельністю населення, об’ємом відправлених вантажів, адміністративним рангом. 

Таблиця 1 
Концептуальні моделі доступності 

Тип показників  Вимірювання  Теоретичні основи 

Топологічні 
показники 

‐ Відстань 
‐ Час 
‐ Транспортні витрати 
‐ Зв'язність 

Топологія транспортної мережі:
Евклідів простір 
 

Теорія графів 

Економічні 
показники 

‐ Просторова взаємодія (функція 
притягання / функція опору)  
‐ Функція корисності 

Гравітаційна модель 
 

Неокласична теорія споживчої 
поведінки 

Складено за матеріалами [4] 
 
У  країнах  ЄС  у  рамках  проекту  TRACC  “Транспортна  доступність  на  регіональному/ 

місцевому  рівнях  та  її  закономірності  в  Європі”  проводяться  дослідження  з  просторового 
розподілу  показників  транспортної  доступності  на  різних  територіальних  рівнях  з  метою 
поліпшення ефективності регіонального планування. Основні блоки показників, що дослід‐
жуються та їх характеристики наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Індикатори доступності 

Характеристика  Показники 

Походження   Показники доступності розраховуються з точки зору різних груп населення 
(соціальні,  вікові групи), різних професій (бізнес‐мандрівники, туристи) або 
різних економічних суб'єктів (галузі або фірми). 

Напрями  Індикатори доступності вимірюються щодо розташування території по 
відношенню до можливостей діяльності і активів (чисельність населення, 
економічна діяльність, університети, визначні пам'ятки). 

Опір  Просторовий опір може бути функцією одного або декількох атрибутів 
(відстань, час у дорозі, витрати, зручність, надійність і безпека).  

Обмеження  Зв'язки між територіями можуть бути обмежені правилами дорожнього руху 
(щодо швидкості, доступу для певних типів транспортних засобів, пропускної 
здатності, перевантаженості). 

Бар’єри  Політичні, економічні, правові, культурні, мовні бар'єри між регіонами. 

Види перевезення  Пасажирські та вантажні перевезення.

Види транспорту  Показники доступності можуть розраховуються для автомобільного, 
залізничного, внутрішнього водного та повітряного транспорту. 
Мультимодальні та інтермодальні показники доступності включають 
використання більше, ніж одного виду транспорту. 

Просторовий 
масштаб 

Індикатори доступності розглядаються на рівні груп держав, окремих держав, 
регіонів, міст. 

Справедливість 
(рівність) 

Показники доступності можуть бути розраховані для конкретної групи 
районів з метою виявлення нерівності в доступності між багатими і бідними, 
центральними та периферійними, міськими і сільськими територіями. 

Динаміка  Показники доступності розраховуються на різні проміжки часу для того, щоб 
визначити ефективність транспортної політики. 

Складено за [12]. 
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У Російській Федерації для дослідження транспортної доступності використовується 
модель “Геограком”, розроблена В. М. Бугроменком. Її розрахунки базуються на інтегральній 
транспортній доступності, що показує тривалість поїздки від даної точки до всіх інших у ре‐
гіоні  на  основі  найкоротших  маршрутів.  При  цьому  враховується  як  технічна  надійність 
кожної ділянки маршруту, так і структурна (конфігураційна) надійність мережі в цілому. При 
цьому  зазначається,  що  якість  транспортного  середовища  можна  покращити  не  тільки  за 
допомогою технічної модернізації шляхів сполучення, а й покращенням топології мережі. У 
цій  моделі  інтегральна  транспортна  доступність  є  наскрізним  регулятором  при  прийнятті 
рішень і трактується як аналог потенційної надійності функціонування мережі транспортної 
інфраструктури [2]. 

Таким  чином,  транспортна  доступність  нині  є  однією  з  основних  тем  дослідження 
транспортної  географії,  оскільки  відбувся  перехід  від  планування  кількісних  об’ємів  до 
поліпшення  якісних  показників  функціонування  транспортної  інфраструктури.  Вона  виз‐
начає географічні переваги території (регіону, міста) відносно всіх інших територій завдяки 
наявності  та  використанню  транспортної  інфраструктури  на  цій  території.  Дослідження  у 
цьому  напрямі  є  необхідними  для  розроблення  програм  регіонального  розвитку  та  схем 
територіального планування. 
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У  сучасних  українських  та  зарубіжних  наукових  роботах  по  дослідженню  приміської 
зони розглянуто  досить широке  коло питань,  а  саме питання, що  стосується  термінологіч‐
ного  апарату,  методики  визначення  земель,  що  повинні  входити  в  приміську  зону  та  ін. 
Зокрема у працях таких учених як: Ю. Палеха, Г. Денисик, О. Дмитрук, І. Круглов, Ю. Яцентюк 
та ін. Окремі аспекти аналізу та оцінки перспектив рекреаційного використання приміських 
зон розглядають також О. Бабчинська, О. Бейдик, Й. Гілецький, О. Любіцева та ін. [1, 4]. 

За  роки  земельної  реформи  відбулися  значні  зміни  в  формах  землекористування, 
особливо  це  стосується  земель  населених  пунктів.  Перетворення  в  економічному  житті 
України  пов’язані  зі  створенням  сучасної  ринкової  економіки,  створенням  нової  відкритої 
національної  кадастрової  системи,  набуттям  чинності  Закону  України  “Про  державний  зе‐
мельний кадастр”; Закону України “Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно”, Закону 
України “Про регулювання містобудівної діяльності” проведенням грошової оцінки міських 
земель та формування ринку землі; розподілу міських земель державної власності на землі 
територіальних громад і землі держави, вимагають вироблення принципово нових підходів 
до формування і здійснення земельної політики у містах. 

Землі в населених пунктах займають 6,9 млн. га (11,4 %), на цих землях сконцентрована 
переважна частина населення, промислового та науково‐технічного потенціалу. Проте вико‐
ристання цих земель є вкрай нераціональне. Основне завдання земель населених пунктів у 
суспільстві  визначене  тим,  що  вони  призначені  для  забезпечення  різноманітних  видів 
життєдіяльності людей. Землі в населених пунктах, на відміну від інших земель має свій пра‐
вовий режим, що стосується і диференціації плати за землю, і відповідність дії всіх правових 
норм  інших  категорій  земель  містобудівній  документації  та  техніко‐економічній  докумен‐
тації населеного пункту. 

В містобудівній теорії важливими напрямками вивчення територій населених пунктів 
як  муніципальних  утворень  є  наукове  обґрунтування  подальшого  просторово‐історичного 
розвитку міської території в майбутньому  і виявлення факторів  і тенденцій, що впливають 
на  розвиток  об’єкта  досліджень.  Це  вимагає  проведення  аналізу  соціально‐екологічного 
розвитку  об’єкта  дослідження  в  розрізі  його  просторово‐історичного  формування  як  насе‐
леного  пункту.  Як  єдине  ціле  у  функціонально‐планувальному,  соціально‐економічному  і 
територіальному землеустрої міста розглядають його приміські території. 

Закон  України  “Про  регулювання  містобудівної  діяльності”  трактує  землі  приміської 
зони  як  землі,  що  забезпечує  просторовий  та  соціально‐економічний  розвиток  міста.  При‐
міська зона – це сукупність прилеглих до міста землекористувань адміністративних районів, 
сільських і селищних рад, які утворюють з ним єдине ціле у функціонально‐планувальному, 
соціально‐економічному і територіальному землеустрої. Місто та приміська зона становлять 
єдиний  соціально‐господарський  і  містобудівний  організм.  Землекористування  приміських 
зон міст  з проектною кількістю населення 100 тис.  чоловік  і  більше,  а  також міст‐курортів 
організовують  у  єдиному  проектному  комплексі  зі  схемою  землеустрою  області  або  при‐
леглих районів. 
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Місто  та приміська  зона  становлять  єдиний  соціально‐господарський  і містобудівний 
організм. Приміські  зони навколо великих міст  характеризуються взаємообумовленим роз‐
витком системи “місто – приміська зона – регіон”, просторовим збігом і поєднанням інтересів 
різних  видів  державного  управління  та  місцевого  самоврядування  на  відносно  обмеженій 
території,  формуванням зони  спільних  інтересів;  надзвичайно  високою  концентрацією  у 
межах приміської зони населення,  інфраструктури;  інтенсивною господарською діяльністю; 
поліфункціональним  використанням територій приміської  зони;  гострою  територіальною 
конкуренцією функцій. 

Формування  землекористування  приміських  зон  здійснюють  з  метою  регулювання 
земельних  відносин  і  формування  системи  землекористування  у  процесі  розміщення  всіх 
видів  будівництва  на  прилеглій  до  міста  території  з  урахуванням  найбільш  повного  задо‐
волення  соціальних потреб та відпочинку міського й  сільського населення;  економічно до‐
цільного  (в  ринкових  умовах)  використання  вільних  від  забудови  земель  з  урахуванням: 
форм власності на землю та створення системи сталого землекористування у сільській місце‐
вості;  організації  нових населених пунктів,  а  також розвитку міст  і  поселень;  лісопаркових 
зон, які існують, а також організації нових зон, інших зелених насаджень й водойм; усіх видів 
заміського відпочинку та спорту; розміщення пов’язаних з містом промислових підприємств, 
підприємств  будівельної  індустрії,  транспортних  споруд  і  складського  господарства;  роз‐
міщення  водогосподарських  та  каналізаційних  споруд,  ліній  електропередач,  споруд  і  при‐
строїв  газопостачання,  теплопостачання  та  зв’язку  для  обслуговування  міста  і  приміської 
зони; роз витку земель запасу сільськогосподарського виробництва. 

Вітчизняна  містобудівна  документація  не  містить  однозначного  визначення  терміну 
[2]. Так, згідно державних будівельних норм України щодо визначення складу і змісту Гене‐
рального  плану  населеного  пункту  основними  положеннями  передбачено  територіальний 
розвиток  населеного  пункту  та  приміської  прилеглих  територій  зони  для  розселення  про‐
гнозованої  чисельності  населення,  досягнення  соціально‐економічних  показників  і  показ‐
ників  розвитку;  зміну  меж  населеного  пункту;  визначення  території  для  розміщення  всіх 
видів  будівництва  в межах населеного  пункту  та  на  прилеглих  територіях,  необхідних  для 
досягнення соціально‐економічних орієнтирів і показників розвитку; визначено території та 
об'єкти спільних інтересів відповідних територіальних громад, у т. ч. резервні території для 
розвитку населеного пункту;  території  пріоритетного розвитку,  розміщення об’єктів  соціа‐
льного  та  доступного  житла,  багатофункціональної  забудови,  інженерно‐транспортної‐інфра‐
структури, вуличної мережі, соціальної сфери на наступні 7–10 років. 

Визначення приміської зони та територій здійснюється для розміщення об’єктів з ме‐
тою задоволення спільних  інтересів територіальних громад, у т. ч. розміщення соціального 
та  доступного  житла,  об’єктів  соціальної  сфери,  інженерно‐транспортної  інфраструктури, 
вулично‐дорожньої мережі, короткочасного відпочинку населення, напрямів перспективного 
розвитку населеного пункту, тощо; для обґрунтування та визначення межі населеного пун‐
кту; формування ефективної планувальної структури самого населеного пункту. 

Межі  землекористування  приміської  та  зеленої  зон  визначають  у  кожному  окремому 
випадку залежно від розміру, народногосподарського значення й перспектив розвитку міста, 
природних умов, трудових зв’язків населення міста з іншими поселеннями, загальної потре‐
би в територіях різного функціонального використання. При цьому рекомендується врахову‐
вати межі адміністративних районів, лісогосподарських підприємств тощо. 

Межі  землекористувань  приміських  зон,  як  правило,  не  повинні  перетинати  існуючі 
межі  інших  землекористувань,  зокрема  сільськогосподарських  підприємств  різних  форм 
власності. їх необхідно встановлювати, зважаючи на адміністративні межі міст, для встанов‐
лення  обмежень  будівельного  та  екологічного  напрямів  у  використанні  земель.  В  умовах 
існування агломераційних форм розселення межі землекористування приміської зони мають 
сполучатися з межами агломерацій, що забезпечить їх регульований територіальний розви‐
ток,  функціонально‐планувальну  цілісність  та  єдиний  підхід  у  використанні  всіх  видів  ре‐
сурсів. 
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У схемі землеустрою планування приміської зони слід передбачити заходи щодо інже‐
нерної підготовки, поліпшення санітарного стану, озеленення та благоустрою всієї території 
зони,  у  тому  числі  розчищення  русел,  регулювання  малих  річок  і  водойм,  упорядкування 
ставків, осушення заболочених територій тощо. 

Функції землекористування приміської зони у сільських поселеннях виконує зовнішня 
межа  сільських  рад,  яка  складається  з  прилеглих  до  них  територій  сільгоспугідь,  лісових 
масивів,  водойм,  ділянок  сільськогосподарських  та  інших  підприємств,  інженерних  споруд, 
ландшафтно‐рекреаційних  земель  та  об’єктів  історико‐культурної  спадщини.  До  неї  нале‐
жать також території,  характер використання яких має контролюватися місцевими радами 
та регулюватися за інтересами певного поселення. 

Землекористування  приміських  зон  з  проектною  кількістю  населення  100 тис. осіб  і 
більше,  а  також  міст  курортів  організовують  у  єдиному  проектному  комплексі  зі  схемою 
землеустрою області або прилеглих районів [7]. 

Згідно  переліку  населених  пунктів,  віднесених  о  курортних,  затвердженого  Постано‐
вою Кабінету Міністрів України (від 28 грудня 1996 р. N 1576) м. Одеса є курортним містом. 

Межі  зони  впливу  Одеси  визначені,  виходячи  із  рейтингового  ранжування  адміні‐
стративних районів та взаємного впливу міста і прилеглої території, при умові наявності в її 
межах,  по  можливості,  повного  комплексу  структурних  елементів,  що  визначаються  функ‐
ціями зони впливу в співставленні із 90‐хвилинною ізохроною транспортної доступності. 

Таким чином, зона спільних інтересів Одеси включає міста Іллічівськ, Южне і Теплодар, 
а також Овідіопольський район, частину Біляївського та Комінтернівського районів. ЇЇ тери‐
торія  складає  –  3,0  тис.  км2 (11,1 %  території  Одеської  області),  295,1  тис. жителів  (20,5 % 
населення області). 

В історичному розрізі, згідно Генерального плану м. Одеси, що розроблявся в кінці 80‐х 
років минулого століття до Приміської зони Одеси входили традиційно м. Іллічівськ, м. Южне 
та  п’ять  прилеглих  адміністративних  районів  –  Овідіопільський,  Біляївський,  Роздільнян‐
ський,  Комінтернівський  та  Іванівський,  а  також  південна  частина  Березівського  району. 
Критеріями для виділення таких меж приміської зони були спеціалізація сільськогосподар‐
ських підприємств  та приміське розселення  (міста  та міста‐супутники Одеси),  інтенсивний 
розвиток приміської  інфраструктури, передусім транспортної, формуванням навколо Одеси 
промислових площадок, транспортно‐розподільчих комплексів та систем. В цей час до при‐
міської  зона  Одеси  увійшли  ще  Березівський  та  Білгород‐Дністровський  адміністративні 
райони.  В  таких  межах  приміська  зона  Одеси  займала  площу  8,3 тис. км. кв.  та  в  її  межах 
проживало близько 525 тис. осіб, з яких приблизно 290 тис. становили сільські мешканці [4]. 

Розвиток міста Одеси пов’язаний і постійним вилученням земельних ресурсів примісь‐
кої  зони  для  потреб  Одеси.  Потреба  міста  в  додаткових  територіальних  ресурсах  не  обме‐
жується  запитами  промислового  та  житлового  будівництва,  але  й  розміщенням  об’єктів 
транспортної, промислової інфраструктури та об’єктів комунально‐складського господарства. 

Генеральний план м. Одеси був розроблений Українським державним науково‐дослід‐
ним  інститутом  проектування  міст  “Діпромісто”.  Необхідність  розробки  нового  генераль‐
ного  плану  викликана  об’єктивними  змінами  у  соціально‐політичному  стані  держави,  які 
вплинули на масштаб  і напрямок розвитку міста Одеси,  визначений попереднім    генераль‐
ним планом 1989 р. 

Сьогодні  функціонально‐планувальна  структура  м.  Одеси  розглядається  як  відкрита 
система  “місто  –  приміська  зона  –  регіон”.  Основою  організації  системи  є  збалансований 
розвиток  природно‐ландшафтного  та  урбанізованого  каркасів.  Природний  каркас  викону‐
ватиме  природоохоронну  і  рекреаційну  функцію,  урбанізований  каркас  –  соціальну,  по‐
бутову, виробничу функції. 

На сучасному етапі дослідження в галузі містобудування проведений на стадії розробки 
Концепції  розвитку  міста  аналіз  стратегічних  напрямків  територіального  розвитку  Одеси, 
що дозволило створити перспективну модель функціонально‐планувального розвитку місь‐
кої  структури  з  урахуванням  усієї  сукупності  планувальних  обмежень,  властивостей  і 
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якостей як міста, так  і прилеглої до нього території. Розроблена модель не має визначених 
часових рамок реалізації, вона покликана забезпечити сталість розвитку міста, його плану‐
вальної структури незалежно від важко прогнозованих інвестиційних процесів. Рівень інве‐
стицій  в  розвиток  житлово‐цивільного  будівництва,  інженерно‐транспортної  інфраструк‐
тури значною мірою не впливатиме на зміну функціонально‐планувальних рішень, а лише на 
строки їх реалізації. 

Макропланувальну організацію території міста визначає головний водно‐зелений пояс 
Одеси, який формується уздовж морського узбережжя Чорного моря,  і виступає природною 
обмежувальною  рамкою,  вздовж  якої  зі  сходу  на  захід,  сформувався  урбанізований  каркас 
міста. 
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Вступ. У попередніх  статтях  [1,  2] ми дійшли  висновку, що  сучасне  кредо  людського 

життя  проходить  під  гаслом  пошуку  так  званої  вісі  –  “від  умов  до  якості”,  де  наближеним 
уособленням ідеалу виступає велике місто (щонайменше в умовах України). Було закценто‐
вано увагу на тому, що актуальність дослідження “життєвих категорій” (якими є умови, спо‐
сіб, рівень та якість життя) у географічній науці не підлягає жодному сумніву. Великий крок 
в їх опрацюванні зроблено А. Г. Гольцовим [3], І. В. Гукаловою [4], О. В. Машковою [5], Г. О. Пар‐
хоменко  [6],  М.  І.  Фащевським  [7],  В.  М. Юрківським  [8].  та  ін.  Слід  зауважити,  що  подібні 
дослідження  для  сучасної  української  географії  все  ще  є  новими,  тому  перед  науковцями 
автоматично виникає ряд запитань, які вимагають нового бачення і розуміння. 
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Виклад основного матеріалу. Географія як наука має дуже широкий спектр напрямів. 
Напевно найбільш простою для  розуміння  є  схема  із  трьома  китами,  де фізична  географія, 
соціально‐економічна  географія  і  картографія  тримають  всю  науку  географію  загалом. 
Дослідження “життєвих категорій” є актуальним для всієї географії, проте у вигляді основної 
предметної прив’язки вони можуть виступати лише для одного напряму. Відповідно виникає 
перше запитання – який із географічних напрямів має взяти під своє крило осмислення 
даних категорій? Зрозуміло, що це запитання поставлене радше для протоколу і констатації 
фактів, ніж для великих роздумів. Навряд чи хтось посперечається із тим, що “життєві кате‐
горії”  найбільш  наближенні  до  соціально‐економічної  географії,  а  якщо  виражатися  більш 
точно, то – соціальної географії. Протягом довготривалого життя географії у її китів з’яви‐
лися  дітища,  одним  із  них  виступає  соціальна  географія,  яка  максимально  акцентує  свою 
увагу на людині. Соціальна  географія міцно тримає  географію західного  світу,  тоді як  у  су‐
часній українській географії це все ще дитина, відголос якої можна почути завдяки хвилям, 
частота появи яких на наших теренах стрімко збільшується. 

Географічні напрями дуже різноманітні за своїм обсягом, змістом і динамікою розвитку, 
їх можна порівняти із вимірами, в яких час лине із різною швидкістю. Для палеогеографії чи 
геоморфології  одна  тисяча  років  –  це  незначний  період,  тоді  як  для  економічної  географії 
термін 10–20 років вже є вагомим. Соціальна географія є найбільш швидкоплинним напря‐
мом, оскільки тут час грає проти дослідника, декілька років є солідним багажем для оцінки 
тих чи інших соціальних явищ. Дослідження життєвих категорій – це не просто прив’язка до 
просторово‐часових  змін  на  певній  території,  це  в  першу  чергу  акцент  на  людині,  її  сере‐
довищі проживання, де процеси, явища, зміни, трансформації відбуваються дуже швидкими 
темпами. Виникає друге питання  – яким чином можна дослідити динамічні життєві 
категорії? 

Спробуємо запропонувати власний погляд на цю ситуацію. Більшість завершених робіт 
з  оцінки  умов  та  якості життя  населення  спираються  на  об’єктивні  показники,  “вписані”  у 
розроблену модель (структуру) категорії  і взяті з офіційних статистичних чи відомчих дже‐
рел інформації. Очевидно, що це – найбільш прийнятний шлях об’єктивного представлення 
ситуації. Але для дослідження суспільних категорій, якими без сумніву є умови, спосіб, рівень 
та  якість  життя,  цього  відверто  замало,  адже  є  і  інша  сторона  медалі:  має  бути  врахована 
суб’єктивна думка населення. Репрезентативне представлення суб’єктивної думки можливе 
при  залученні  соціологічних  методів  (проведенні  анкетного  опитування,  інтерв’ювання, 
експертних  оцінок  та  ін.),  які  в  українській  соціальній  географії  практично  не  застосову‐
ються. До всього цього, ми ще не повинні забувати і про саму медаль, її творця, головну дійову 
особу дослідження – науковця. Адже від бачення  ситуації,  зведення  і представлення даних, 
від  методики  дослідження  залежить  неймовірно  багато.  Ось  чому  найоптимальніше  дослі‐
дити життєві категорії можливо при поєднанні об’єктивно‐суб’єктивного підходів, врегульо‐
ваних самим дослідником. Символічним органом відчуття світу та порозуміння з ним висту‐
пає  насамперед  людське  око.  Відповідно  і  наша  модель  дослідження  названа  “людським 
оком”. 

У Вас, як читачів, автоматично виникає третє запитання, чому вибране саме людське 
око? Пошук кращих умов, рівня, способу та якості життя відбувається в першу чергу завдяки 
нашим органам відчуття. Зрозуміло, що для людини всі органи відчуття є неймовірно важли‐
вими. Проте,  саме зорове відчуття, нами вбачається як  ідеальна модель візуалізації дослід‐
ження життєвих категорій, з якої починається наукове бачення (щоправда, не завжди завер‐
шується). Такі відомі вислови, як “бачу ціль життя” чи відома всьому світові фраза Г. Ю. Це‐
зара  “прийшов,  побачив,  переміг”  підкреслюють  сформовану  часом  важливість  такого  від‐
чуття як зір. “Людське око” є символічним уособленням триєдиного поєднання – такого собі 
відчуття  3D  ефекту,  де  кожен  рівень  сприйняття  (об’єктивність,  суб’єктність,  індивідуаль
ність)  накладається  один на  інший. Об’єктивність  бачення життєвих категорій може бути 
описана  (оцінена)  за  допомогою  великого  переліку  статистичних  показників.  Водночас 
суб’єктивність  може  бути  репрезентована  через  думку  населення.  Індивідуальність  же  ви‐
ражається у власному погляді науковця. 
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Четверте запитання – яким чином це можна візуалізувати такий підхід (модель)? 
Для простоти сприйняття перейдемо до конкретних прикладів і закцентуємо свою увагу на 
одній  із  життєвих  категорій  –  умовах  життя  населення.  В  основі  категорії  “умови  життя 
населення”  знаходиться населення, навколо якого  “обертається”  світ, якому в моделі  “люд‐
ського ока” відповідає зіниця – його центр (рис. 1). Населення ж відчуває вплив умов життя 
крізь призму різних підсистем, які симетрично розходяться від зіниці, займаючи місце рай‐
дужки.  Населення  є  залежним  від  –  природної,  економічної,  соціальної,  екологічної,  соціо‐
культурної та інших підсистем. Наведений на рис.1 принцип виділення підсистем є прикладом 
індивідуального підходу, так зване авторське бачення ситуації. Зазначені складові умов життя 
можуть бути оцінені за допомогою відібраних експертним шляхом статистичних показників і 
водночас за допомогою анкетного опитування. У фокусі нашої уяви кришталик, із головним 
акцентом на зіницю та райдужку. Проте, не слід забувати  і про “білкову оболонку” ока, яка 
виступає в ролі факторів, які безпосередньо впливають на формування умов життя (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Модель структуризації умов життя населення і 

факторів їх формування “людське око” 
 

Зрозуміло, що  з  біологічної  точки  зору  око  є  значно  складнішим  утворенням,  ніж ми 
його описуємо. Але у даному випадку – це символ за допомогою якого оцінюються соціальні 
явища. Зрозуміло  і те, що для такого сприйняття дійсності необхідно вміти уявляти, що ми 
власне і пропонуємо. 

Уявіть, умови життя, відображені крізь призму “людського ока”, де кожен сегмент ока в 
процесі  зростання  людини  (розвитку  суспільства)  починає  відігравати  свою  роль  для  пев‐
ного  соціально‐територіального  соціуму. Тут  важливе місце  займає  географічний фактор,  а 
також фактор часу – людина фокусується на тих сегментах, які на  її думку є більш необхід‐
ними чи важливими сьогодні, або в певний період її життя. Для когось важливіше знати, де 
живуть  і  навчаються  його  діти,  декому  важливо  отримувати  велику  зарплату  і  мати  пер‐
спективи відкриття власної справи, комусь потрібні бібліотеки і театри, а для когось є доволі 
значима  екологічна  складова.  Всі  вище  перераховані  приклади,  як  і  багато  інших  не  наве‐
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дених,  свідчать  про  суть  комфорту життя  для  тієї  чи  іншої  людини,  де  пріоритети можуть 
бути різними. 

Цікавим є  те, що всі  ці  складові можна умовно розкласти в часовому просторі людсь‐
кого  життя,  тобто  в  періодичності  їх  значимості  для  кожного  з  нас.  З  кожним  наступним 
фокусуванням,  людське  око наче  розкривається.  Самостійне  зосередження на  певному  сег‐
менті  починається  з  соціальних  умов,  за  якими  слідують  економічні,  з  віком  починають 
відігравати своє значення і екологічні і інші чинники. 

Фокусування на певних складових умов життя визначається суспільством і конкретною 
людиною, яка як в оркестровій ямі є диригентом власного життя  і власного вибору. Зовсім 
невипадково  у  світі  відбувається  така  кількість  міграцій  –  внутрішніх  і  зовнішніх,  інтен‐
сивність яких щороку зростає. Зовсім невипадково все частіше для життя обираються великі 
міста, хоча для розвинених країн існують й інші тенденції. Протягом всього життя людина на 
підсвідомості, граючи на тому чи іншому інструменті, зосереджуючись на певному сегменті, 
створює свою власну музичну симфонію. Цікавим є і фактор мелодійності цієї симфонії, який 
тісно взаємопов’язаний із дієздатністю людини та її віком. Із зростанням людини, око фоку‐
сується на більшій кількості сегментів і частіше їх використовує, в процесі старіння – мелодія 
уповільнюються, але людина починає застосовувати нові інструменти, і так до тих пір поки 
очі не закриються навіки. 

Основна думка зводиться до того, що ось ці всі людські бачення і візуальні сприйняття, 
наче  знаходяться  в  загальному  людському  “оці”.  Відобразити ж  дійсність можна  лише  при 
збалансованому  підході  до  дослідження.  Слід  поєднати  бачення  великої  кількості  людей, 
вловити  периферійним  зором  статистичні  показники  і  все  це  звести  в  єдине  ціле,  погляд 
науковця.  Зрозуміло,  що  дана  модель  виглядає  неймовірно  привабливо  і  вона  може  бути 
покладена  в  основу  дослідження  різних  життєвих  категорій.  Автором  статті  вже  зроблені 
певні  напрацювання  при  дослідженні  умов життя  населення  у  великих  містах  України  [9]. 
Проте, щоб запустити модель в дію на повну, бракує потужності. 

П’яте питання, чого не вистачає для розвитку досліджень соціальної географії, у 
тому числі життєвих категорій? Викладений вище підхід до дослідження життєвих кате‐
горій  тільки  на  перший  погляд  є  таким  простим.  В  умовах  розвитку  української  географії, 
нового осмислення потребує підхід до кожного із складових моделі. 

На сьогоднішній день, системне забезпечення статистикою науковця відсутнє як таке. 
Збір  статистики  зводиться,  або  ж  до  військоматного  типу  блукання  з  кабінету  в  кабінет 
статустанов  із  жалісними  очима  жебрака,  або  ж  до  сучасних  ринкових  відносин,  де  за  на‐
дання  статистичних  послуг  необхідно  платити.  До  того ж  всього,  у  державі,  окрім  здебіль‐
шого  статистики  на  рівні  областей  та  їх  районів,  неймовірно  важко  комплексно  відібрати 
показники для досліджень у розрізі великих міст. Про середні та малі міста, про смт і села, а 
також  про  рівень  внутріміських  районів,  мікрорайонів  практично  не  йдеться.  Статистична 
база, особливості її формування для географів і досі залишається “білою плямою”. 

Застосування ж  соціальних методів потребує не просто  їх  вивчення,  а  й  значної  кіль‐
кості  дослідників,  які  б могли  здійснювати й  опрацьовувати  великий масив  інформації.  На 
заході  існують цілі установи, які займаються вивченням тих чи інших проблем. В Україні ж, 
практично не існує ні кафедр, ні відділів соціальної географії, не кажучи вже про установи із 
акцентами на соціально‐географічну проблематику. 

Уповільнюють процес і самі науковці. Вони залишаються відверто пасивними на “ринку 
студентів”, дуже рідко коли проявляють якийсь жвавий інтерес (можливо через те, що мало 
хто  розуміє,  що  формується  інтелектуальний  ринок).  Пропаганда  форми  навчання  в  аспі‐
рантурі і заохочення до вступу практично відсутня. Про якусь загальну систему відбору, де б 
за  майбутніх  аспірантів  “велася  боротьба”  між  установами  з  даною  формою  навчання,  на 
жаль,  не доводиться  говорити.  Стратегічного мислення вливання молодої  здорової  крові  в 
науку нажаль не  існує.  Ось  чому  так  важлива  взаємодія між  освітніми  і  науковими  устано‐
вами. 
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Висновки.  Питання дослідження життєвих  категорій,  змістовне наповнення й  органі‐
зація досліджень в соціальній географії потребують серйозних вчинків і дій з боку вже “міцно 
стоячих на ногах” географів. Актуальним є зміщення акцентів в бік об’єктивно‐суб’єктивної 
оцінки  умов,  способу,  рівня  та  якості  життя  населення  як  основних  категорій  соціальної 
географії. Важливими є наші дії по відношенню до збору,  систематизації та обробки даних. 
Нарешті,  географи,  як  ніхто  інший  потребують  єднання  і  здорової  конкуренції  на  ринку 
запропонованих ними ідей, насамперед, на соціально‐географічній ниві. 
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Актуальність теми. Транскордонне  співробітництво  є  новим  об’єктом  дослідження 

суспільної  географії.  Мета  такого  співробітництва  є  багатогранною:  збалансування  рівнів 
життя  населення  у  прикордонних  регіонах  держав‐сусідів,  збільшення  конкурентоспро‐
можності  між  прикордонними  регіонами,  впровадження  інноваційних  видів  економічної 
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діяльності,  збереження  миру  між  державами  сусідами,  етнокультурний  розвиток  та  спри‐
яння етнічним зв’язкам прикордоння; подолання спільних екологічних проблем і сприяння 
екологічний безпеці прикордонних регіонів. Такі масштабні завдання реалізуються різними 
формами транскордонної співпраці. Суспільно‐географічні дослідження усього різноманіття 
форм  такої  співпраці  сприятимуть  ефективній  реалізації  міжнародної  політики  регіонів 
України, впровадження світового досвіту транскордонного співробітництва для українських 
реалій. 

Аналіз  останніх  публікацій. У  зв’язку  із  міждисциплінарним  характером  досліджень 
питання транскордонного співробітництва аналізують такі науки: економіка (зокрема, між‐
народна економіка); міжнародні відносини; правознавство, зокрема міжнародне право; еко‐
логія;  географія,  що  має  завдання  дослідити  територіальні  особливості  транскордонного 
співробітництва  у  різних  сферах  людської  діяльності  (економічного,  військового,  екологіч‐
ного та ін. сфер транскордонного співробітництва) та ін. Серед географічних наук, які дослід‐
жують діяльність форм транскордонного співробітництва, слід звернути увагу на такі: еко‐
номічна географія (географія світового господарства, регіональна економіка, географія між‐
народних відносин), політична географія, що має за мету дослідити вплив державних кордо‐
нів на територіальну організацію сфери людської діяльності. 

Численні  публікації  з  проблем  транскордонного  співробітництва  серед  українських 
вчених  належать  Надії  Мікулі  та  науковцям  з  очолюваного  нею  Відділу  ринкової  інфра‐
структури та транскордонного співробітництва Інституту регіональних досліджень НАН Украї‐
ни.  Серед  монографій  та  посібників  Н.  Мікули  слід  виділити  “Міжтериторіальне  та  транс‐
кордонне  співробітництво”,  “Єврорегіони:  досвід  та  перспективи”;  “Транскордонне  спів‐
робітництво” (у співав. з В. Толковановим, 2011 р.). Відомі публікації географів Волинського, 
Київського,  Львівського,  Харківського  національних  університетів,  що  досліджують  транс‐
кордонне співробітництво відповідних регіонів.  

Серед географів Львівського університету імені Івана Франка, зокрема кафедри еконо‐
мічної  і  соціальної  географії,  слід  відзначити  Ірину  Гудзеляк,  що  здійснила  дисертаційне 
дослідження щодо прикордонних соціально‐економічних зв’язків України і Польщі (1997 р.); 
Івана Дубовича, який у кандидатській дисертації вперше застосував поняття “транскордонна 
географія”  (автори  І. Дубович, О. Шаблій). На кафедрі впродовж останніх шести навчальних 
років читається навчальна дисципліна “Транскордонне співробітництво”. 

Завдання наукового дослідження – виявити та дослідити особливості форм транскор‐
донного співробітництва як суб’єкта суспільної географії; роль суспільно‐географічних дослід‐
жень транскордонного співробітництва.  

Виклад  основного  матеріалу.  Зазначимо,  що  дослідження  форм  транскордоннооої 
співпраці відповідають предметній специфіці  суспільно‐географічних досліджень  [6,  с. 121–
122], адже мають:  
 просторовий підхід (спрямовані на аналіз просторових відмінностей транскордонного 

співробітництва); 
 системно‐структурний підхід (розглядають форми транскордонного співробітництва 

як геосистеми і геоструктури); 
 компонентний  підхід  (форми  транскордонного  співробітництва  розглядаються  як 

міжкомпонентні та міжгалузеві територіальні комплекси); 
 історизм  (формування  транскордонного  співробітництва  як  суспільно‐географічний 

процес); 
 антропоцентризм і соціальні пріоритети оцінок; 
 конструктивний  підхід  (запровадження форм  транскордонного  співробітництва  для 

вирішення прикладних проблем); 
 прогнозність (передбачення головних тенденцій суспільного розвитку); 
 соціально‐еклогічний підхід  (співробітництво  у  екологічній  сфері  є  одним  із провід‐

них завдань транскордонних структур). 
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Попри очевидну соціально‐економічну мету діяльності більшості транскордонних струк‐
тур маємо також ряд відверто географічних підстав їх формування і розвитку. Виділимо такі: 
1) прикордонне географічне положення; 
2) наявність  просторових  зв’язків  прикордонних  регіонів,  зокрема,  інфраструктурних, 

етнокультурних, економічних, військових; 
3) природно‐географічні  чинники  функціонування  стійких  (складних)  форм  транскор‐

донного  співробітництва,  а  саме  наявність  спільного  природно‐територіального  комп‐
лексу  на  основі  річкового  басейну,  гірської  системи,  узбережного  комплексу  тощо. 
Зокрема,  переважна  більшість  єврорегіонів  утворені  навколо  природно‐географічних 
одиниць, що виражене у їх назві, наприклад, Карпатський єврорегіон, єврорегіон “Буг”, 
єврорегіон “Дністер”. 
На нашу думку, транскордонне співробітництво відноситься до процесів геопросторовї 

інтеграції, яка відображає часові і просторові аспекти розвитку та функціонування суспільно‐
географічних об’єктів. 

Адже, закон географічного об’єднання (інтеграції) праці – відображення суттєвих і необ‐
хідних всезагальних зв’язків між чинниками (просторово локалізованими) та формуванням і 
розвитком  геопросторових  утворень  (єдностей)  [7,  с.  141].  Такими  єдностями  є  геопросто‐
рові системи різного типу (галузеві, міжгалузеві, інтегрально‐господарські) та різного масш‐
табу, в т. ч. регіональних – мезо‐ й макрорегіонів, зон та навіть світогосподарські. 

Цей  закон  є  суттєвою основою формування просторових  спільностей  (єдностей,  утво‐
рень,  систем) різного типу  і масштабу,  зокрема форм транскордонної співпраці – транскор‐
донних партнерств, транскордонних кластерів тощо. 

Форми  транскордонного  співробітництва  слід  розглядати  через  категорію  зв’язків. 
Зв’язки  –  це  потоки  речовини  (субстанції),  енергії,  інформації  та  переміщення  людей.  Сус‐
пільна  географія  розглядає  ці  потоки  між  трьома  агентами  зв’язків  –  людиною  (суспіль‐
ством), господарством (виробництвом) і природою (довкіллям) [7, с. 118–120]. Як зазначає Н. 
Мікула, характеристика зв’язності дуже важлива для транскордонного регіону і її підвищен‐
ня – основне завдання транскордонної політики [5, с. 6–7]. 

Сукупність  господарських  зв’язків  поділяють  на  такі:  а)  технологічні  –  об’єднують 
компоненти виробництва по лінії  зміни  стану,  обсягу, форми  і  властивостей вихідної речо‐
вини  (енергії,  інформації)  за  винятком  їх переходу у  сферу  споживання та  ін.;  б)  відтворю‐
вальні  (економічні),  які  об’єднують  різні  стадії  відтворення  суспільного  продукту  –  його 
виробництво  розподіл,  обмін  і  виробниче  споживання  (можуть  бути  речовинними,  інфор‐
маційними, енергетичними) [1]. 

У  суспільній  географії  форми  транскордонної  співпраці  розглядають  завдяки  засто‐
суванню  таких  відомих  наукових  понять:  територіальні  (міжтериторіальні)  зв’язки,  регіо‐
нальні  зв’язки  міжнародні  зв’язки,  міжтериторіальне  співробітництво,  прикордонне  спів‐
робітництво, регіональна політика, кластер, промислові зони та ін. 

На нашу думку, транскордонне співробітництво – процес вільного перетину інформації, 
фінансових ресурсів, товарів та послуг, енергії через державний кордон і використання цих 
ресурсів  у  транскордонному  регіоні  для  забезпечення  зв’язків  різної  тривалості  й  рівня 
стійкості між учасниками транскордонного співробітництва. 

Аналізуючи світовий досвід, зазначимо, що транскордонне співробітництво у організо‐
ваних формах  найбільш  характерне  для  таких  сфер  людської  діяльності:  а)  економічної  та 
соціальної; б) екологічної; в) військово‐політичної; г) культурної (етнокультурної). 

Точкою  відліку  для  утворення  сучасних  форм  транскордонної  співпраці  вважається 
ратифікація Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво (1980 р.). 
Україна приєдналась до цієї конвенції 1993 р. 

Охарактеризуємо типи форм транскордонної співпраці. На нашу думку, за рівнем склад‐
ності  зв’язків  між  об’єктами  транскордонної  співробітництва  можна  виділити  прості  та 
складні форми (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Форми транскордонного співробітництва 

І. Прості форми

Організаційні форми  Просторові форми 

• Транскордонні контакти 
• Макіладорас 

• Осередки 
транскордонного 
співробітництва  

ІІ. Складні форми

Організаційні форми  Просторові форми 

• Транскордонний кластер 
• Транскордонні партнерства 
• Єврорегіон 
• Європейське угрупування транскордонного співро‐бітництва 
• Організація європейського співробітництва 
• Клондайкінг 
• Транскордонні регіони знань 

• Транскордонні промислові 
зони 
• Транскордонні інноваційні 
регіони 

 
Найпростішою  формою  є  прямі,  безпосередні  контакти  між  учасниками  транскор‐

донного співробітництва, що розвиваються на основі укладених транскордонних угод. 
Головною особливістю транскордонних партнерств є добровільне єднання учасників 

(їх навичок, ресурсів – матеріальних, фінансових) для реалізації проектів, у яких вони не мо‐
жуть брати участі самостійно. Партнерство здійснюється на основі співпраці двох або кількох 
територіальних громад, громадських організацій, юридичних та фізичних осіб з різних сторін 
державного  кордону.  До  переваг  функціонування  транскордонних  партнерств  відносять, 
зокрема, поступове вирівнювання якості жиння населенян у транскордонних регіонах, обмін 
ідеями, технологіями, фінансовими ресурсами для досягнення спільних завдань. 

Єврорегіони  виникли  внаслідок  впровадження  теоретичної  концепції,  а  потім  й  офі‐
ційної  регіональної  політики ЄС,  відомої  як  концепція  “Європа регіонів”.  В  її  основі  – мета: 
деволюція регіонів, підняття регіональної свідомості, стирання національних меж (меж націо‐
нальних держав) задля вирівнювання економічного та соціального розвитку периферійних і 
центральних територій як у ЄС, так і поза його межами. Таким чином, посилюється з’єднуюча 
функція держаних кордонів. Результатом впровадження такої концепції на практиці є ство‐
рення  єврорегіонів.  У  діяльності  єврорегіонів  офіційні  органи  ЄС  беруть  безпосередню  участь 
завдяки програмам розвитку окремих територій шляхом застосування головних принципів 
регіональної  політики:  1)  субсидіарності;  2) децентралізації;  3)  партнерства;  4)  програму‐
вання; 5) ресурсної концентрації. 

Це  найбільш  просторово  розповсюджена форма  транскордонної  співпраці.  Створення 
нових  єврорегіонів  в  останнє  десятиріччя  перемістилось  на  схід  Європи.  Виділимо  геогра‐
фічні критерії формування єврорегіонів: 
1) спільність  чи  подібність  природних  умов, що  впливає на  розселення на  господарську 

діяльність регіонів; 
2) спільність виробничо‐технічних особливостей регіону; 
3) етнонаціональна, культурно‐національна та релігійна тотожність [5]. 

Отже, дослідження єврорегіонів можна здійснювати у економіко‐, соцально, політико‐, 
культурно‐географічному аспектах. 

Транскордонний кластер  –  група незалежних підприємств та асоційованих  інституцій, 
які розташовані у транскордонному регіоні, співпрацюють та конкурують; спеціалізуються у 
різних галузях, у результаті чого отримують син енергетичний та мережений ефект, дифузія 
знань на навиків [3]. За характером зв’язків кластери можна класифікувати як виробничі (на 
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базі промислових підприємств), науково‐технічні  (на базі університетів)  і  змішані  (мають у 
своєму складі підприємтсва та науково‐освітні установи одночасно).  

Сучасні  транскордонні  кластери  відносять  до  двох  моделей  розвитку:  монополярної 
(коли  суміжні  регіони  сусідніх  країн  суттєво  відрізняються  за  рівнями  соціально‐економіч‐
ного розвитку чи впровадженням кластерних підходів) або біполярної (кластери по обидва 
боки кордону гармонізовані за рівнем розвитку та відкриті для підприємств‐партнерів) [2; 5, 
с. 16]. 

Європейські угрупування транскордонного співробітництва (у країнах ЄС) та Організації 
європейського  співробітництва  (поза  межами  ЄС)  сприяють  та  здійснюють  загальну  коор‐
динацію транскордонного співробітництва; почали діяти з 2009 р. Ці форми створюють для 
реалізації  великих  транскордонних  проектів,  наприклад  будівництва  міжнародних  авто‐
страд, розвитку єврометрополів тощо. 

Висновки. Суспільно‐географічні дослідження дають зможу ширше розглянути форми 
транскордонної  співпраці,  проаналізувати  їх  з  точку  зору  просторових  відмін,  впливу  при‐
родно‐  та  суспільно‐географічних  чинників,  комплексного  розвитку  територій  тощо.  Впро‐
вадження  форм  транскордонного  співробітництва  є  динамічним  суспільно‐географічним 
процесом, що вимагає сучасного наукового аналізу в теоретичному та прикладному аспектах. 
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В  українській  суспільній  географії  центральним  поняттям  вважається  “територія”  (і 

суспільство), а предметом дослідження суспільної географії – геопросторова організація (чи 
територіальна організація) суспільства та його сфер [2, с. 75; 5, с. 7, 16]. Такі погляди на гео‐
графію є відображенням певної філософської методології, зокрема позитивістської, яка зараз 
є  домінуючою  в  українській  суспільній  географії  [1].  Читаючи  публікації  українських  гео‐
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графів, можна зауважити, що теперішні розуміння предмету і центрального поняття україн‐
ської суспільної географії вже сприймаються як певна ідеологічна доктрина (у негативному 
розумінні цього слова), яка широко пропагується як студентам, так і молодим науковцям. У 
цій статті пропоную розглянути поняття “місце” – одне з центральних у англо‐американській 
суспільній географії, яка, як відомо, вважається провідною у світі. Зосередження на понятті 
“місце” і його вивченні є актуальним, оскільки окрема людина (чи соціальна група) перш за 
все  живе  у  певному  місці,  де  вона  ходить  на  роботу,  відпочиває,  зустрічається  з  друзями, 
купляє  речі  і що найголовніше надає йому певні  значення,  а  не  у місті,  адміністративному 
районі чи державі [12, p. 335]. 

Поняття “місце” є одним із центральних понять (концептів) у сучасній суспільній гео‐
графії загалом та в культурній географії зокрема [13, p. 539]. Хоч на перший погляд, поняття 
“місце”  та  “територія”  може  здаватись  лише  заміною  одного  слова  на  інше,  проте,  саме  ця 
заміна кардинально змінює методологічні принципи географічного дослідження. [12, p. 96]. 

Існує три рівні/підходи розуміння поняття “місця”, які є загальновідомими і згадуються 
в кожній англомовній енциклопедії та чи не в кожному підручнику з суспільної географії (з 
певними розбіжностями у поясненні, але не змінюючи при цьому суті). 

1. Місце як розташування (абсолютне і відносне). Розташування є індикатором, де щось 
розташоване в поняттях абстрактних одиниць (наприклад, абсолютні координати на картах) 
або відносних, тобто, де щось розташовано відносно чогось іншого (наприклад, пункт А є на 
50 км північніше В). Таке розуміння використовується і в географії і в щоденному житті. Тут 
місце посилається просто до питання “де”  щось є. 

2. Місце як атрибути фізичного середовища. Місце також посилається до фізичних ланд‐
шафтів, що  роблять  його  унікальним від  іншого місця. Ми можемо  говорити про  улюблені 
місця (наприклад, десь, де ми їздили на відпочинок у дитинстві) і мати на увазі загальну суму 
всіх речей  (і  природних  і  культурних)  у  конкретному місці.  У цьому  сенсі, місце  є набагато 
більшим,  аніж  просто  посилання  до  абсолютного  чи  відностного  розташування.  Замість 
цього, воно посилається до будинків, пляжів, пагорбів, лісів – до всього того, що робить одне 
місце іншим від іншого місця. (Таким чином, йде мова про фізичне середовище не як природ‐
не, а як предметне, таке, що містить речі природного і людського походження – прим. наша). 

3. Місце як сенс або значення. Це всі суб’єктивні значення, що були прикріплені до роз‐
ташування  і фізичного  середовища,  тобто до  характеристик  (атрибутів) цього  середовища. 
Деякі з цих значень можуть бути особистими і бути наслідком індивідуальних біографій. Це 
може  бути,  для  прикладу,  якийсь  запах,  завдяки  якому ми пригадуємо  кокретне місце  або, 
можливо, це пам’ять, де ми одного разу жили, наповнює нас емоціями, які важко пояснити – 
ностальгія,  страх,  сум,  надія.  Проте,  деякі  сенси  місць  є  більш  спільними  (розподілені  між 
кимось) і є подібними до продуктів посередництва (медіації). Місця, попри все, часто є засе‐
лені різними людьми, для яких певні речі є  спільними – вони розподіляють між собою що‐
денну рутину. Вдодачу, місця є об'єктами зображення та показів в романах, музиці та фільмах, 
а також в телебаченні. Таким чином, згадуючи таке місце як Новий Орлеан чи Гонконг, це є 
подібним до певних значень, що виникають знову  і знову серед різноманітних груп людей. 
Ми можемо думати про ці спільні сенси місця як образи місця (англ. place images) [9, p. 356]. 

Місця  розглядаються  як  такі, що  засновані  на  досвіді  та  є соціальним  явищем.  Вони  є 
конструйованими  у  нашій  пам’яті  та  почуттях  через  повторювані  стикання  зі  світом  та 
складні асоціації (Релф/Relph, 1985:26). [12, p. 334]. Розглядаючи у такий спосіб, місця ство‐
рюються через людське  захоплення  (зайняття) простору  і  через використання  символів та 
значень, щоб перетворити цей простір у місце. Значення місця є невідривним від свідомості 
тих,  хто його населяє,  так, що місце  є  не  розташуванням чогось,  а  відношенням  [12,  p.  73]. 
Використання  терміну  “місце”  зазвичай  має  на  увазі  відмову  від  різноманітних  наукових 
підходів, включаючи позитивізм [12, p. 396]. 

Хоч  “місце”  є  ключовим  поняттям  географії,  ідея  “місця”  не  була  досліджуваною  до 
1970‐х років. Для більшості ХХ ст. ідея “регіону” формувала основу суспільної географії. Тіль‐
ки із виникненням гуманістичної географії (і застосування феноменології) та завдяки працям 
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І‐Фу Тюан  (Yi‐Fu Tuan),  Едварда Релфа  (Edward Relph)  та  Анни Баттімер  (Anne Buttimer) 
“місце”  було  проаналізовано.  Вони  також  наголошували  на  обмеженості  таких  понять  як 
простір та розташування, що були домінуючими у географії як просторовій науці у 1960‐х – 
1970‐х  роках  (йдеться  про  просторовий  аналіз*)  [9,  p.  357].  Зараз  ідея  “місця”  є  однією  з 
центральних у географії (в таких її напрямах як критична суспільна географія, феміністична 
географія, у дослідженні нерівностей, ідентичності, інакшості, глобалізації, споживання, вла‐
ди та багатьох інших тем) і широко поширеною в інших суспільних та гуманітарних науках 
[10,  p.  169;  9,  p.  356]  (у  зв’язку  із  так  званим  недавнім  “просторовим  поворотом”  –  “spatial 
turn”**, що відбувся у них [12, p. 334, 335] ). 

Невід’ємною частиною творення місця є повсякденне життя людей, які живуть у ньому, 
отримують певний досвід у ньому та змінюють його. 

Проаналізувавши  наявні  в  українській  та  російській  суспільній  географії  вживання 
терміну повсякденне/щоденне життя у означенні поняття спосіб життя (так як воно частіше 
застосовується і пояснюється) [2, 6, 7], я розглядаю (спрощено і “пристосовано” до української 
географії) повсякденного життя як специфічна і водночас типова життєдіяльність людини, 
що здійснюється кожного дня з метою задоволення своїх потреб, особливості якої зумовлені 
як історично сформованими суспільними і природними умовами, так і індивідуальними харак
теристиками людини. У повсякденному житті рідко можна чітко відокремити та повноцінно 
дослідити  окремі  сфери  життєдіяльності  людини  –  культурну,  господарську,  політичну  та 
соціальну, які є зв’язані у складні взаємозв’язки та взаємозалежності. 

Отже, центральним у суспільно‐географічному дослідженні повсякденного життя насе‐
лення  є  людина  і  місце  (рис.  1).  Людина  (а  також  соціальна  група),  маючи  певні  потреби  і 
прагнучи їх задовольнити, здійснює свою діяльність у суспільно‐ та природно‐географічному 
середовищі, яке надає або обмежує можливості людини задовольнити свої потреби. 

Діяльність,  що  здійснює  людина  у  повсякденному  житті  можна  найбільш  загально 
розглядати як сфери повсякденного життя (або повсякденне життя людини основних сфер 
життєдіяльності): економічна, демографічна, культурна, соціальна, політична та екологічна. 
Середовище  життєдіяльності  людини  здійснює  вплив  на  її  повсякденне  життя  через  сус‐
пільно‐  та  природно‐географічні  умови  та  чинники,  до  яких  вона  пристосовується  або  ж 
протистоїть  їм,  перетворюючи  своє  середовище  життєдіяльності.  Таким  чином,  місце 
формується  як  в  процесі  повсякденного  життя  людини  та  соціальних  груп,  так  і  через  їх 
взаємодії з зовнішніми суспільно‐ та природно‐географічними умовами. 

Проте,  місце  я  розглядаю  у  вузькому  та  широкому  розумінні.  У  вузькому  розумінні 
(позитивістському  і  наближеному  до  української  суспільної  географії)  –  це  середовище 

                                                 
* Просторовий аналіз (англ. spatial analysis) – напрям у суспільній географії, що скритикував по‐

передньо домінуючий регіональний напрям як ненауковий (оскільки він мав описовий характер). Про‐
сторовий аналіз протримався у домінуючих позиціях суспільної географії (особливо у економічній гео‐
графії) короткий період – з середини 1950‐х до 1970‐х. Цей підхід, інспірований природничими науками 
та економічною наукою, пропагував головним завданням географії визначення та пояснення чому певні 
об'єкти знаходяться там, де вони є [8, p. 13], застосовуючи кількісні методи, математичні моделі та ГІС, 
через що його ще  називають кількісним напрямом у  географії.  Поява  напряму  просторового  аналізу 
зумовлена так званою “кількісною революцією” у кінці 1950‐х – поч. 1960‐х років, що також відбулась 
у  інших суспільних науках. Просторовий аналіз був об'єктивістьським, а його філософською основою 
служив позитивізм, особливо логічний позитивізм. Проте, у кін. 60‐х ХХ ст. у середовищі англо‐американ‐
ських географів відбуваються філософські дебати, що стосуються питання чи можна вивчати людей 
застосовуючи позитивістські підходи, що розвиваються у природничих науках та  застосовуються до 
природничої перспективи простового аналізу. З сучасної точки зору, ідея вивчення людей застосовуючи 
підходи природничих наук є непридатною: трактувати людей об’єктивно означатиме трактувати їх по 
суті як речі, а не як мислячих, відчуваючих індивідуальностей. [12, p. 14]. 

** Просторовий поворот (англ. spatial turn). У 80‐ті – 90‐ті у суспільних та гуманітарних науках 
відбувається “переосмислення простору”. Таке зацікавлення у просторі багатьма науками, які до цього 
переважно звертали увагу на час, розглядається як просторовий поворот (англ. spatial turn). [10, p. 439]. 
У суспільних науках традиційний фокус спрямовувався більше на клас та соціальну групу, опускаючи 
поняття “місце”. Усвідомлення того, що ніхто не живе у світі загальному (Geertz, 1996), а в локальних 
ландшафтах, де людям комфортно, мало сильний вплив на суспільні науки в останні роки. [12, p. 335]. 
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життєдіяльності,  в  межах  якого  людина  чи  мала  соціальна  група*  здійснює  свою щоденну 
діяльність (активність) та здатна його змінити для своїх потреб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Повсякденне життя і місце (позитивістське трактування) 
 

Територіально  до  місця  належить  помешкання  (житло)  людини,  подвір’я,  вулиця, 
квартал/район поселення або невелике поселення. Суспільно‐географічними характеристи‐
ками  місця  у  такому  розумінні  є  його  матеріальні  та  діяльнісні  ознаки.  До  матеріальних 
ознак  належить  все,  що  було  створено  людиною  на  території:  облаштування  приватного 
простору – помешкання, подвір’я, присадибної ділянки, а також матеріальні характеристики 
кварталу  (дільниці,  району) проживання: будинки та  їх  архітектурний стиль, шляхи  сполу‐
чення,  створена  людьми  чи/та малою  соціальної  групою  інфраструктура  –  спортивна,  роз‐
важальна  (клуби,  кафе/бари),  споживча  (магазини,  сфери  послуг)  і  т.  д.  Не  матеріальною 
складовою місця є діяльність людини чи малої соціальної групи, що здійснюється в ньому в 
процесі  повсякденного  життя:  праця,  проведення  вільного  часу,  робота  пов’язана  із  нату‐
ральним  господарством,  споживання  товарів  та  послуг,  відвідування  друзів  та  знайомих. 
Таким  чином,  на  формування  місця  одночасно  впливають  “ззовні”  суспільно  та  природно
географічні умови і чинники та “внутрішні” – діяльність людини та малих соціальних груп, у 
якій також відображаються їх індивідуальні особливості (цінності, світогляд, переконання). 
Такий одночасний вплив і “зіткнення” двох протилежних “чинників” на формування місця, є, 
на мою думку, основною особливістю місця як явища. 

У широкому розумінні (філософськогеографічному) місце – це середовище, якому люди 
та  соціальні  групи  надають  певні  значення,  які  виникають  у  них  в  процесі  повсякденного 
життя.  У  широкому  розумінні  місце  є  соціальним  явищем,  і  його  суспільно‐географічними 
властивостями  є  значення,  надані  йому  людьми,  його  символізм  та  образи  (англ.  place 

                                                 
* Соціальна група – сукупність людей, які певним чином взаємодіють одне з одним, відчувають 

свою  приналежність  до  групи  і  сприймаються  іншими  як  члени  відповідної  групи  [4,  с.  475].  Мала 
соціальна група – різновид соціальної групи, між усіма членами якої існують безпосередні особистісні 
контакти;  її  представники  мають  розвинене  почуття  приналежності  до  неї.  Нижня  межа  чисельності 
малої групи складає 2–3, верхня – кільком десяткам людей, але не більше 40 [4, с. 468]. 
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images)  [12, 455 p.]. Місцем у широкому розумінні може виступати як помешкання людини, 
так і поселення чи держава. 

Зміна уваги суспільної географії з поняття “територія” на “місце” несе у собі перш за все 
зміни  методологічного  характеру.  Вузький  предмет  дослідження  суспільної  географії  з 
позитивістської “геопросторової організації суспільства і його сфер”, з кількісними методами 
та домінуючою системною парадигмою, заміняється багатьма іншими підходами, питаннями 
та методами, що роблять суспільну географію однією з найдинамічніших соціальних та гума‐
нітарних наук. 
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За  відомостями  різноманітних  комісій  ООН  інформація  про  етнокультурні  характе‐

ристики населення привертає щоразу більшу увагу з боку урядів багатьох країн, передусім в 
контексті  здійснення  політики  в  галузі  міграції  інтеграції  і  меншин  [5,  с. 138].  Серед  етно‐
культурних  ознак  населення  найчастіше  виділяють  етнічну  належність  (національність), 
мову та віровизнання. Відповідно в географії перспективними напрямками досліджень ста‐
ють етнічна (в тому числі етномовна) географія, географія релігій, географія культури. 
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Основним  джерелом  інформації  в  етнічній  географії  виступають  переписи  населення, 
які з певною частотою відбуваються у більшості країн світу. Переписи населення охоплюють 
майже усе населення країни, а їх результати стають цінним джерелом інформації для науков‐
ців з різних країн. Становлення переписів населення як джерела статистичних даних пройшло 
серйозне  перетворення  від  примітивних форм на  етапі  зародження  до  інноваційних  на  су‐
часному  етапі.  Впровадження мовних показників  у  переписи населення має  давню  історію. 
Дослідження  історичних  особливостей  впровадження  цієї  системи  показників  у  перших 
переписах населення дає нам можливість зрозуміти логіку їх використання у сучасних пере‐
писах. 

Необхідність у проведенні обліку населення виникла давно. Вона диктувалася політич‐
ними,  господарськими  та  військовими потребами держав,  правителі  яких  хотіли мати дані 
про кількість населення, що було здатне платити податки або могло нести військову повин‐
ність. Приклади такого обліку населення зустрічаються в стародавньому Єгипті, Месопотамії, 
Вавилоні, Ассирії,  Індії, Японії. Зокрема, у Єгипті вони датуються 2800–2250 рр. до н. е. Зви‐
чайно це ще не були повноцінні переписи населення. У сучасному трактуванні перепис насе‐
лення визначається як захід, який дозволяє проводити через регулярні  інтервали часу офі‐
ційний облік чисельності населення, що проживає на території країни і в  її найменших гео‐
графічних  одиницях,  поряд  з  інформацією  про  соціальні  та  демографічні  характеристики 
всього  населення,  включає  в  себе  процес  збору  та  розробки  інформації  про  осіб,  а  також 
оцінку, поширення і аналіз демографічних, економічних і соціальних даних [5, с. 7]. 

Лише наприкінці XVIII ст. – в першій половині ХІХ ст. почали закладатися основи орга‐
нізації  переписів  у  сучасному  їх  розумінні.  Цілі  переписів,  що  їх  проводили  різні  держави, 
залежали  від  конкретних  умов  країн  і  є  різноманітними  в  залежності  від  місцевих  умов. 
Унікальна роль перепису населення визначалася попитом на статистичні дані, які існують у 
конкретній країні, а також вмістом і структурою існуючої статистичної системи [5, с. 5]. Пер‐
шим у світовій практиці переписом населення в сучасному розумінні був перепис 1790 р. в 
США. У 1800 р. перші переписи населення провели у Швеції та Фінляндії, у 1801 р. – в Англії, 
Данії, Норвегії, Франції [2]. 

У  середині ХІХ  ст.  в переписи населення починають вводити критерії  для визначення 
етнічної  та мовної належності населення, його віровизнання. Виникненню потреби в  такій 
інформації  найбільше  сприяло  національно‐культурне  відродження  численних  етнічних 
спільнот  Європи,  які  на  той  час  не  мали  своєї  державності.  Найраніше  етномовні  критерії 
було введено у програми переписів населення Бельгії (1846 р.) та Швейцарії (1850 р.) Далі кіль‐
кість країн, у програмах яких з’явилися ці критерії, почала швидко зростати (табл. 1). 

З  табл.  1  бачимо,  що  спочатку  в  переписах  населення  була  значна  різноманітність  у 
використанні етнокультурних показників: національна належність, національність, головна 
мова, побутова мова, рідна мова, розмовна мова й ін. Впродовж ХХ ст. поступово виділилися 
найважливіші  етнокультурні  показники,  які  доцільно  використовувати  в  програмах  пере‐
писів  населення.  Сутність  цих  показників  відображено,  зокрема,  в  рекомендаціях  Конфе‐
ренції Європейських Статистиків (КЄС) щодо переписів населення та житлового фонду (табл. 2). 

Як  бачимо,  етнічність  людини передусім  розуміють  як  спільність  історії,  території  та 
культури.  Для  аналізу  мовного  складу  населення  рекомендовано  чотири  базових  мовних 
критерії, віровизнання – п’ять. 

Впровадження  певного  показника  у  переписи  населення  дає  змогу  проводити  аналіз 
етнокультурної  ситуації  у країні,  в  тому числі в територіальному розрізі. Наприклад, мовні 
відомості,  які  отримують  за  допомогою  критеріїв  “а”  і  “б”  (див.  табл.  2),  важливі  для  розу‐
міння  процесу  змін  в  мовному  середовищі  та  визначення  лінгвістичних  районів.  Дані,  які 
отримують з допомогою питань “в” та “г” важливі для аналізу використання мов та знання 
мов,  включаючи  офіційні  мови  та  мови,  які  вивчаються  в  школі.  Загалом  КЄС  рекомендує 
формулювати принаймні два питання, що стосуються мови опитуваного. Одне питання має 
стосуватися ознак “а”, “б” або “в”, інше ознаки “г”. Відповідно, мовний склад населення можна 
визначати, досліджуючи розподіл жителів за рідною мовою, розподіл за розмовною мовою, 
вільним володінням певною мовою, а також, поєднуючи декілька мовних критеріїв [3, с. 12]. 
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Таблиця 1 
Етнокультурні показники у перших переписах населення в країнах Європи  

Країна  Рік перепису  Етнічні критерії 
Бельгія  1846  Головна, найбільш використовувана мова 

1856  Всі мови, якими міг володіти 
Швейцарія  1850  Розмовна мова (“найбільш використовувана та 

найбільш знайома”) та віра 
Німеччина (Пруссія)  1856–1861  Рідна мова (материнська мова) 
Греція  1856  Релігійна належність, рідна мова 
Австро‐Угорщина  1857  Релігійна належність, рідна мова 

1880  Мова, яку використовують у побуті 
Італія  1861  Побутова мова голови сім’ї

1921  Побутова мова кожного члена сім’ї
Болгарія  1880  Мова, якою користується опитуваний 

1905  Рідна мова 
Сербія  1884  Національність 
Югославія  1921, 1931  Рідна мова та релігія 
Польща  1919‐1921  Національна належність та релігія 

1931  Мова та віровизнання опитуваного 
Австрія  1923, 1934  Мова, якою опитуваний думає і розмовляє в своїй сім’ї
Угорщина  1920, 1930  Рідна мова, національність та віра (поняття “рідна мова”

не було уточнено) 
Голландія  1829  Релігія 
Румунія  1859  Релігійна належність 

1940  Національна належність (національне походження), 
рідна мова та релігія  

Норвегія, Швеція  до 1930  Національне походження 
Фінляндія  1858  Мова та релігія 
Чехословаччина  1921, 1930  Рідна мова (без точного її визначення) та релігія  
Росія  1897  Рідна мова та релігія

Складено за: [2, с. 40–41]. 

Таблиця 2 
Рекомендовані КЄС етнокультурні критерії у переписах населення 

Ознака  Трактування ознаки і рекомендовані критерії  
Етнічна належність  має базуватися на спільному розумінні історії та територіального 

походження (регіонального, національного) етнічної групи чи общини, а 
також на особливих культурних характеристиках, таких, як мова і/або 
віровизнання і/або особливі звичаї чи побут 

Мова  а) “рідна мова”, яка визначається як перша мова, засвоєної вдома у 
ранньому дитинстві; 
б) основна мова, яка визначається як мова, якою особа володіє найкраще; 
в) мова (мови), найбільш використовувана (використовувані) вдома 
і/або на роботі; 
г) знання мови (мов), яке визначається як здатність розмовляти і/або 
писати на одній чи декількох визначених мовах. 

Віровизнання  а) формальна належність до церкви чи релігійної общини; 
б) самоототожнення з визначеним віровизнанням, релігійною общиною 
чи конфесією; 
в) релігійне вірування; 
г) релігія, в яку навернули особу; 
е) сповідування культу. 

Складено за: [5, с. 137–142]. 
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В табл. 2, у порівнянні  з даними табл. 1, очевидним є чіткіше трактування принципів 
використання  мовних  показників.  Як  і  раніше  збереглася  провідна  роль  критерію  “рідна 
мова” опитуваного. Цілком новим критерієм виступає показник “г”, який у ХІХ – на початку 
ХХ ст. майже не використовувався. Крім цього, в перших переписах найчастіше не було чіт‐
кого показника етнічної належності, тому що населення його плутало з даними про грома‐
дянство чи країну народження. Загальним правилом переписів на сьогодні є добровільність 
відповіді  на  етнокультурні  критерії.  Тобто  респондент  може  не  вказувати  своєї  етнічної 
належності, мови чи віровизнання. Така норма є гарантією вільного надання людиною інфор‐
мації. 

Потрібно  також  зазначити,  що  рекомендації  КЄС  стосуються  передусім  європейських 
країн. Загалом важливою тенденцією останніх років у світі є щоразу ширше використання ще 
одного критерію – “родинна (домашня) мова”. За своєю сутністю він близький до критерію 
“рідна мова”, хоча несе у собі дещо менше психологічне навантаження, менше пов’язаний з 
критерієм національності [3, с. 13–14]. 

Програма Всеукраїнського перепису населення 2013 р. у питаннях, що стосується етно‐
культурних показників, загалом відповідає рекомендаціям КЕС. Зокрема, питання 6 звучить 
так  “Ваше  етнічне походження  (національність)”. Передбачено можливість відмови від від‐
повіді.  У  питанні  9  “Ваші  мовні  ознаки”  респондента  питають  про  рідну  мову,  володіння 
українською  мовою  та  знання  інших  мов  [4].  Уточнююче  поняття  “національність”  у  п.  6. 
певною мірою успадковане від переписів населення колишнього СРСР. Відсутність питання 
про віровизнання також, скоріш усього, пов’язана з традицією радянських переписів, у про‐
цесі проведення яких віровизнання населення не визначали. 

Переписи  населення  пройшли  складний  шлях  трансформації  від  примітивних  форм 
обліку  до  сучасних  із  застосуванням  інформаційних  технологій.  Зусиллями  науковців‐ста‐
тистиків  було  встановлено  основні  методи  та  принципи  організації  переписів.  Стала  тра‐
диція  проведення  переписів  населення  у  сучасному  науковому  значенні  цього  слова  були 
закладена лише у  другій половині  ХІХ  ст.  Тоді ж  сформовано  сучасні  підходи до  виділення 
таких етнокультурних критеріїв як “розмовна мова”, “рідна мова” чи “віровизнання”. У про‐
цесі  впровадження  етнокультурних  показників  у  переписи  населення  вже  на  початковому 
етапі  кожна  країна  виходила  з  власних  інтересів,  включаючи  або  не  включаючи  мовний 
показник до програми опитування, та надаючи йому власного тлумачення. Однак на сьогодні 
йде пошук спільних підходів до використання етнокультурних критеріїв у країнах Європи та 
світу. 

Переписи населення значно сприяли розвитку науки, в тому числі  географії,  оскільки 
інформація, отримана у ході їх проведення, використовувалася для різного роду досліджень. 
Етнокультурні  відомості  у  переписах  населення  відіграли  важливу  роль  при  встановленні 
державних кордонів європейських країн після двох Світових воєн. Таким чином, крім інфор‐
маційної ролі, переписи населення мали ще і практичне значення. Сьогодні матеріали етно‐
культурної  статистики  є    базовим  джерелом  інформації  у  процесі  вироблення  державою 
принципів та заходів етнічної, мовної, регіональної політики.  
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Актуальність теми і постановка проблеми. Стрімкий злет технологій на зламі ХХ і 
ХХІ  ст., поява нових видів економічної діяльності,  інноваційних виробництв, впровадження 
інформаційно‐комунікаційних  технологій  в  практику  життєдіяльності  населення  висунули 
нові вимоги до освіти і науки. Здавна освітні процеси і наукові дослідження забезпечувалися 
на  найвищому  рівні  в  університетах.  Унівеситети,  залишаючись  впродовж  багатьох  років  
рішіями суспільного прогресу, накопичували вантаж рудиментних явищ, ознак і структурних 
особливостей.  що  в  наш  час  поставило  на  порядок  денний  необхідність  розробки  нових 
моделей таких  установ. Нові моделі мають відрізнятися  від  існуючих морфологічно,  струк‐
турно, змістовно, функціонально. При цьому, університети нового типу повинні активізувати 
розвиток усіх галузей знань, в тому числі й географічної науки. Сказане актуалізує тему цієї 
публікації,  яка  присвячена  моделям  університетів  третього  тисячоліття,  розкриттю  нових 
функцій  університетів,  окресленню  проблем  створення  університетів  нового  типу,  висвіт‐
ленню ролі університетів третього тисячоліття у подальшому розвитку географічної науки. 

Вивченість теми. Нова  парадигма  освіти  й  науки  активно  обговорюється  останнім 
часом світовою науковою спільнотою. Окремі її положення висвітлені в у “Всесвітній декла‐
рації про освіту для всіх”, яка схвалена Всесвітньою конференцією з освіти у Джомтьєні (Таї‐
ланд, 1990) та розвинені й доповнені в “Декларації з питань науки та використання наукових 
знань”,  обговореній  на  Всесвітній  конференції  з  проблем  глобального  розвитку  науки  та 
освіти,  яка  була  проведена  під  егідою  Комітету  з  освіти,  науки  та  культури  Організації 
Об’єднаних Націй (UNESCO) та Міжнародної ради з науки (ISCU) (Будапешт, 1999). 

Хоча у “Всесвітній декларації про освіту для всіх” визначені стратегічні орієнтири нової 
парадигми освіти, а “Декларація з питань науки та використання наукових знань” містить, на 
думку ряду вчених [4] обгрунтування курсу розвитку науки на перспективу, в багатьох краї‐
нах, в тому числі й в Україні зазначені документи не одержали належного поширення. В той 
же час обгрунтування університетів нового типу як установ третього тисячоліття не може не 
базуватися на новій парадигмі освіти й науки. Проблеми створення університетів третього 
тисячоліття активно обговорюються науковою спільнотою  [1, 6,  7]. Але,  окреслена пробле‐
матика є настільки новою, складною і недостатньо вивченою, що дослідження у цій сфері є 
перманентно потрібними і актуальними. 

Мета  статті  –  обґрунтувати  важливість  першочергового  поширення  нової  пара‐
дигми  освіти  в  університетах  третього  тисячоліття  –  центрах  дифузії  знань,  технологій, 
інновацій, креативних  ідей, окреслити погляди вчених на нові моделі університетів, в яких 
поєднуватимуться  освіта,  наука  і  практична  діяльність,  розкрити    роль  університетів  тре‐



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Проблеми історії, теорії і методології географії” 171 

 

тього  тисячоліття  у  забезпеченні  прогресу  суспільного  розвитку  загалом  та  подальшому 
розвитку географічної науки зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення автором низки соціально‐економічних явищ 
в територіальних суспільних системах – країнах, регіонах, адміністративних районах, міських 
і  сільських  поселеннях  (наприклад,  дослідження  стану  науки  і  освіти,  вивчення  законо‐
мірностей  міграційних  процесів,  аналіз  соціально‐економічних  полів  тощо)  показали, що  в 
рамках  існуючої  парадигми  науки  практично  неможливо  пояснити  їх  сутність  та  законо‐
мірності  функціонування.  Дослідження  засвідчували,  що  отримання  нових  теоретичних 
знань про територіальні суспільні системи як про живі соціально‐економічні системи можливе 
лише в рамках нової парадигми науки, розробка якої особливо активізувалася в останньому 
десятиріччі  ХХ  ст.  Стара  парадигма,  в  системі  відліку  якої  господарство  досліджувалося  в 
основному під кутом зору соціальних функцій виробничо‐трудової сфери, де населення роз‐
глядалося,  як правило,  ізольовано від  економічної діяльності  і  де дуже часто навіть  управ‐
лінсько‐організаційна  діяльність  тлумачилася  як  другорядна,  не  дає  можливості  говорити 
про територіальні  суспільні  системи як про живі  соціально‐економічні феномени  і про такі 
елементи в їх структурі, як поля. 

Зазначимо, що нова парадигма науки викристалізовується  у  світоглядних напрямках, 
які  розробляються  ученими  різних  налузей  знань,  практично,  одночасно.  У  більшості 
випадків  ці  світоглядні  напрямки  знайшли  своє  відображення  у  створенні  нових  галузей 
знань з новими назвами, які претендують на  загальні,  універсальні  основи світорозуміння. 
Серед цих галузей знань – еніологія (Г. І. Швебс), екогомологія (С. М. Злупко), гіперекономіка 
чи  новітня  теоретична  економіка  (Б.  В.  Прикін),  економічна  психологія  (С.  І.  Долгов)  та  ін. 
Мають місце і спроби побудови універсальної парадигми науки (М. М. Некрасов). В усіх наз‐
ваних  галузях  зань простежуються подібні  риси нової  парадигми:  гармонія між людиною  і 
довкіллям (природним, техногенним і соціальним), визнання в структурі об’єктів, процесів, 
явищ наявності щільної і тонкої матерії як таких, що взаємопроникають і взаємодоповнюють 
одна одну. Саме завдяки цим рисам, вивчення полів, які входять, як ми вже зазначали вище, в 
структуру всіх земних об’єктів, є можливим в рамках нової парадигми науки. 

Безумовно,  нові  сучасні  еколого‐економічні  концепції  повинні  лежати  в  основі  нової 
парадигми  науки.  Класифікація  цих  концепцій  і  глибокий  аналіз  здійснений Л.  С.  Гринів  у 
монографії  “Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії”  (Львів, 2001). При цьому 
вона  зазначає, що методологічним проблемам  економічної  теорії  крізь  призму  збалансова‐
ного розвитку приділяється ще недостатня увага. Поділяючи цю точку зору, наголосимо, що 
на  особливу  увагу  заслуговує  підхід  до  побудови  нової  парадигми  науки  С.  М.  Злупка.  Він 
найповніше  висвітлений  у  вибраних  дослідженнях  цього  вченого  “Від  археології  до  еконо‐
міки, регіоніки, кібернетики і екогомології” (Львів, 2001). С. М. Злупко розкриває особливості 
екогомології  як  системи  знань  про  взаємодію  суспільства  і  природи,  як  науки  ХХІ  ст.  Він 
акцентує  увагу  на  ролі  екогомології  у  становленні  національної  економіки  України,  наго‐
лошуючи, що вічна проблема взаємодії людини і природи ще ніколи не була в такій гострій, 
загрозливій для людства формі, як на порозі третього тисячоліття. 

Отже, екогомологія повинна відіграти і відіграє величезну роль у побудові нової пара‐
дигми науки, без чого неможливий подальший поступ української економіки у найближчій і 
більш віддаленій перспективі. 

Очевидно, що питання розробки нової парадигми науки,  яка би повною мірою врахо‐
вувала нагромаджені впродовж останніх десятиліть нові знання, стоїть на порядку денному 
дуже  гостро. На  зламі  тисячоліть науковці найрізноманітніших  галузей  знань надзвичайно 
гостро відчувають необхідність зміни парадигми науки, що диктується вимогами як форму‐
вання  знань,  так  і  їх  передачі  наступним  поколінням.  Така  потреба  не  є  цілком  новим  чи 
незвичайним явищем. Потреба у  зміні парадигми науки виникала в різні  історичні періоди 
розвитку людства в  умовах критичного кількісного нагромадження  знань,  який вимагав  їх 
тлумачення  на  новому  якісному  рівні.  Зазначимо, що  слово  “парадигма”  у  перекладі  з  гре‐
цької  означає  “приклад”,  “взірець”.  В  сучасній  довідковій  літературі  воно  тлумачиться  по 
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різному. Так, у “Філософському словнику” під парадигмою науки розуміється строга наукова 
теорія, втілена в системі понять, що виражають істотні риси дійсності; способи бачення і мо‐
делі пізнаваної реальності; стандарти і цілі науки; або вихідна концептуальна схема, модель 
постановки  проблем  і  методи  їхнього  вирішення;  оцінка  на  істинність  результатів  дослід‐
ження за науковими канонами, які панують на протязі певного наукового періоду у науко‐
вому  співтоваристві  [5,  с.  475].  В  “Соціологічному  енциклопедичному  словнику”  парадигма 
науки  трактується  як  короткий  опис  основних  понять,  припущень,  пропозицій,  процедур  і 
проблем  будь‐якої  самостійної  галузі  знань,  або  теоретичного  підходу  [3,  с.  232].  На  нашу 
думку,  під  парадигмою  науки  в  цілому  слід  розуміти  систему  відліку  (теорії,  категорії  по‐
няття), яка розкриває основи світобудови. При цьому зазначимо, що нова парадигма науки в 
цілому  –  це  не  тільки  нова  система  відліку  у  вигляді  теорій,  категорій,  понять.  Це  і  зміна 
шляху  пізнання,  який  має  бути  узгоджений  з  системою  відліку  нової  наукової  парадигми. 
Тобто мова йде про побудову нового графу пізнання. У науковій літературі обговорювалося, 
що,  очевидно,  нова  парадигма  науки  ХХІ  ст.  вимагає  переходу  з  характерного  для  “теорії 
відображення”  двохелементного  графу  “реальність  –  наука”  (згідно  концепції  Арістотеля–
Ньютона–Енштейна)  на  п’ятиелементний  –  “ідея  реальності  –  реальність  –  пізнання  ідей 
реальності – пізнання реальності – комплексне пізнання” (згідно концепції Платона – Авгус‐
тіна – Аквіната – Менделя). Різниця між вищезгаданими формами світосприйняття полягає в 
тому, що за допомогою першого графу можна розглядати примітивно організовану матерію, 
чи матерію на дуже високому рівні  генералізації,  а  за  допомогою другого  графу  – матерію, 
яка  складається  з  об’єктів,  що  мають  складну  організацію,  чи  доступніший  для  пізнання 
рівень генералізації. Слід додати, що ступінь складності організації таких об'єктів близька до 
організації  живих  істот.  В  наш  час  все  більше  вчених  вважають, що  неможливо  уявити,  як 
складна  з  точки  зору  організації,  система  і  відповідно,  досконала,  виникла  “сама  по  собі”, 
випадково, без попередньої ідеї (“породжуючої моделі”). Саме при вивченні складних систем 
наукові  дослідники  зустрічаються  з  багаточисельними  принциповими  труднощами,  що 
затримують процес пізнання оточуючого світу. 

Отже, по‐перше,  складні  системи не можуть  існувати без попередніх  ідей  (інформації, 
яка є ядром самоорганізації систем); по‐друге, пізнання їх організації в будь‐якому випадку 
пов'язане з діяльністю людини, принципами її світобачення. 

Сказане стосується і університетів третього тисячоліття, які зможуть отримати надійне 
підґрунтя для створення і повноцінний розвиток лише в умовах розробленої і визнаної нової 
парадигми науки і освіти. 

Зазначимо, вперше про університети третього тисячоліття заговорили в середині 70‐х 
років XX ст. як про центри освіти літніх людей. Перший такий університет заснував у 1973 р. 
в  Тулузі  у Франції  професор  соціології  міжнародного  права  П’єр  Веллас.  Але  такий  універ‐
ситет  був  не  стільки  освітньою  установою  для  літніх  людей,  скільки  науково‐дослідною 
геронтологічною  установою,  яка  займалася  дослідженнями  процесів  старості,  старіння  і 
продовження тривалості життя. 

На нашу думку, П. Веллас справедливо називав такі установи університетами третього 
тисячоліття,  оскільки  їх  основним  завданням  є  наукові  дослідження,  на  результати  яких 
очікує кожна людина на Землі. 

В польських університетах для людей похилого віку виділяються такі важливі освітні 
цілі  навчання,  як  попередження  старості  (подолання  негативних  ознак  старіння  за  допо‐
могою формування  відповідної  віку фізичної  та  психічної  активності),  підготовка  до  пенсії 
(освоєння психології та філософії життя), активізація громадської діяльності (участь у благо‐
дійних акціях, усвідомлення важливості альтруїзму) [6, c.109]. 

Але, подібні цілі важливі для всіх вікових груп населення. Адже кожний хоче жити не 
просто довго, але і повноцінно та щасливо. Отже, університети третього тисячоліття, орієн‐
товані  на  людей  старших  вікових  категорій,  повинні  розглядатися  насамперед  як  центри 
трансферу  біологічних,  освітніх,  соціальних  та  інших  технологій,  які  потрібні  не  тільки 
людям похилого віку, але й широким верствам населення. 
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Це  засвідчує  про  те,  що  зведення  завдань  таких  університетів  тільки  до  поліпшення 
умов життя  людей  похилого  віку,  як  на  цьому  наголошують  окремі  вчені  [7,  c.  104–106],  є 
неправомірним. Не можна однозначно погодитися і з тим, що університети третього тисячо‐
ліття є тільки освітніми установами або навчальними центрами для літніх людей віком від 
40 до 80 років, як на цьому наголошують російські вчені [1]. 

Не  можна  також  розглядати  університети  третього  тисячоліття  тільки  як  навчальне 
товариство людей з розвиненим бажанням активно включатися в життєдіяльність суспіль‐
ства.  Завдання  таких  університетів  значно ширші.  Не  випадково  в  створенні  таких  універ‐
ситетів у різних країнах, як і, наприклад, в Україні, займалися інститути геронтології. Адже, ці 
інститути не тільки розробляли спеціальні програми навчання для літніх людей за різними 
напрямами, але й вивчали можливості осіб у такому віці освоювати ці програми та в такий 
спосіб продовжити соціальне й біологічна життя.  

Зазначимо, що науковій літературі університети третього тисячоліття розглядається і 
як  центр  дифузії  технологічних  інновацій  до  економічних  суб’єктів.  Як  правило,  в  такому 
випадку йде мова про трансформацію сучасних університетів в структури нового типу. При 
цьому обов’язковою вимогою є удосконалення навчального процесу в них за рахунок впро‐
вадження  інформаційно‐комунікаційних  технологій,  поліпшення,  розширення  і  оновлення 
організаційної структури університетів за допомогою створення додаткових ланок, зокрема 
таких,  як  бізнес‐інкубатори,  які  надають  комплекс  послуг  (бухгалтерських,  юридичних, 
консалтингових,  інформаційних,  орендних,  адміністративно‐технічних)  новостворюваним 
підприємницьким  суб’єктам на  сприятливих  умовах  з метою  адаптації  їх  до  умов  ринкової 
кон’юнктури, здійснюють навчання кадрового потенціалу для таких суб’єктів тощо. 

Принципи функціонування бізнес‐інкубаторів розроблені ще на межі XIX–XX століть у 
США, де у 1959 р. був створений перший сучасний бізнес‐інкубатор – Batavia Industrial Center. 
В наш час успішними є американська, європейська та азійська моделі бізнес‐інкубаторів [8]. 
Бізнес‐інкубатори  як  структурні  утворення  університетів  у  розвинутих  країнах  є  ефектив‐
ним інструментом розвитку підприємницького середовища, потужним детермінантом акти‐
візації  інноваційної  діяльності  у  різних  видах  економічної  діяльності,  ядрами дифузії  інно‐
ваційних  знань,  технологій,  креативних  рішень  і  пропозицій,  а  також  сучасних  кадрів,  під‐
готовлених за найновішими методиками. 

В Україні створено біля 70 бізнес‐інкубаторів, значна частка яких функціонує як струк‐
турні ланки університетів. Лише приблизно півтора десятка з них є успішно діючими, серед 
яких  “Львівська  політехніка”,  “Харківські  технології”  та  ін.  Але,  ефективність  їх  функціону‐
вання є відносно невисокою, що обумовлено суспільно‐політичною і соціально‐економічною 
ситуацією в Україні. 

Сказане  дозволяє  наголосити на  тому, що  які  б  завдання не  вирішував  той  чи  інший 
університет  третього  тисячоліття,  на  яку  б  сферу  він  не  орієнтувався,  завжди  основною 
метою  його  функціонування  буде  продукування  придатних  для  розвитку  науки,  освіти  й 
економіки  інновацій,  креативних  рішень  й  інструментів  та  новітніх  технологій.  Тому,  уні‐
ерситет  третього  тисячоліття,  в  нашому  розумінні,  –  це  багатофункціональний  центр  – 
джерело найрізноманітніших галузей знань, інновацій, креативних рішень, культурних і ду‐
ховних надбань з розвиненою системою їх поширення до цільових аудиторій споживачів.  

Враховуючи те, що вже зараз відбувається активне використання інноваційних техно‐
логій  навчання  [2],  наголошуємо,  що  університет  третього  тисячоліття  –  це  установа,  де 
постійно повинні продукуватися й використовуватися такі технології. 

Особливе  місце  в  таких  університетах  має  належати  продукуванню  новітніх  геогра‐
фічних знань, оскільки без них неможлива розробка і впровадження нової парадигми науки. 
Зараз  суттєво  розширилися  можливості  отримання,  акумулювання  і  зберігання  інформації 
про Землю за рахунок використання космічних технологій, які змінюють не тільки уяву про 
просторові  особливості  протікання  тих  чи  інших  явищ,  але  й  про  морфологію  самих  гео‐
графічних об’єктів та їх будову як систем, котрі представляють собою поєднання речовини і 
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поля  та  структуруються  на  надзвичайно  велику  палітру  компонентів  і  взаємозв’язків  між 
ними.  Географічні  знання,  представлені  у  концентрованій  формі  за  допомогою  сучасних 
інформаційно‐комунікаційних технологій, потрібні у різних видах економічної діяльності та 
безпосередньо населенню. На географічних факультетах мають бути організовані спеціальні 
учбово‐дослідницькі  центри,  в  яких  проходитимуть  перепідготовку  чи  доповнюючу  підго‐
товку всі спеціалісти з вищою освітою для отримання вміння адаптувати географічні знання 
до  знань  по  спеціальності  з  метою  поліпшення  орієнтації  в  сучасному  світі  й  подальшого 
впровадження наукових знань в практику життєдіяльності. 

Висновки. Не  викликає  сумніву  необхідність  прискорення  розробки  нової  парадигми 
науки  і  освіти,  без  чого  неможливо  створити  університети  третього  тисячоліття.  Оскільки 
такі  університети  мають  стати  центрами  дифузії  знань,  технологій,  інновацій,  креативних 
ідей  для  різних  цільових  аудиторій  населення,  важливість  поставленого  перед  вченими  і 
практиками  завдання  є  очевидною.  Адже,  саме  університети  третього  тисячоліття  мають 
забезпечити  подальший  прогрес  суспільного  розвитку.  Особливу  увагу  університети  тре‐
тього тисячоліття повинні приділити подальшому розвитку географічної науки як системи 
знань про Землю, на якій нинішнім поколінням потрібно жити і творити так, щоб зберегти її 
для прийдешніх поколінь. 
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Сучасні процеси глобалізації призводять до однорідності та уніфікованості соціально‐

економічних процесів, водночас зумовлюючи регіоналізацію таких процесів, що виражається 
у  активізації  індивідуалізму.  Результатом  процесів  глобалізації  можна  вважати  метрополі‐
зацію, яка потужно впливає на трансформацію територіальної структури розселення та ви‐
робництва, змінює просторовий каркас регіонів, стимулюючи розширення урбанізованої тери‐
торії.  Відмінності  процесів  метрополізації  у  різних  державах  дозволяють  визначити  харак‐
терні її національні особливості. 

У науковій літературі домінує підхід,  за яким метрополія – це передусім світове місто 
(world city), яке структурує фрагменти національного простору, виступаючи як “комутатор” у 
відносинах з рештою світу [7]. Глобалізація спонукає міста до налагодження на конкурентній 
основі взаємних зв’язків і формуванню мереж глобальних міст. 

У  місцях  концентрації  соціально‐економічних  об’єктів  на  певний  період  часу  накопи‐
чуються  людські,  речові,  енергетичні,  культурні,  духовні  та  ін.  потенціали,  реалізація  яких 
формує  безліч  силових  ліній,  які формують  своєрідні  поля  із  підвищеною щільністю  соціо‐
екомаси з більш потужним гравітаційним напруженням. У таких полях проявляються власти‐
вості  простору:  неоднорідність,  концентрація  та  розсіювання  (дифузія)  речовини,  енергії, 
інформації,  викривлення відстаней, тиск місця, часової асиметрії  [5,  с. 145]. Проекція таких 
географічних полів проявляється у формі міст, міських агломерацій, мегалополісів та метро‐
полій. 

Функції  та  структура  міст  взаємопов’язані,  тому  для  виконання  глобальних  функцій 
метрополії  повинні  зазнати  структурних  зрушень  (у функціональній  та просторовій  струк‐
турах  міста),  тобто,  домінуючі  постіндустріальні  міські  види  економічної  діяльності  забез‐
печують  місту  підтримку  й  розвиток  глобальних  функцій,  а  просторово  ці  зрушення  відо‐
бражаються у формуванні поліцентричного метрополійного простору.  Превалюють у сучас‐
них метрополіях такі функції: торговельні, культурні, фінансові, інформаційні, побутові, інфра‐
структурні  тощо.  Змінюється  простір  потоків:  всередині  метрополій  активно  формуються 
лінії  транспортної  інфраструктури  із  АЗС,  кемпінгами,  кафе,  молами  (торгово‐розважаль‐
ними центрами), ремонтними службами. 

Пріоритетом просторового розвитку повинні  стати метрополійні регіони. Для  вибору 
вірної  траєкторії  розвитку  метрополій  слід  визначити  стимулюючі  та  лімітуючі  чинники 
такого поступу, якими є рельєф, темпи приросту населення та стан довкілля території. 

Сучасні найбільші міста – це, перш за все, могутні полюси диверсифікованої господар‐
ської  активності,  що  притягують  і  впорядковують  різноманітні  матеріально‐речові,  фінан‐
сові,  людські  й  інформаційні  потоки  [6].  Сучасна  просторова  парадигма  розглядає  форму‐
вання нового урбаністичного порядку, що розвивається на основі мережево‐вузлових струк‐
тур [4, с. 251]. 

Метрополізація – це досягнення системно значущих місії, функцій,  структури,  статусу 
містом (а в зв’язку з цим і агломерацією, відповідним регіоном, країною в цілому) на фоні (і в 
конкуренції)  з  іншими  вузловими  елементами  урбаністичної  мережі, що  дозволяє  в  сукуп‐
ності розглядати її як процес геопросторового позиціонування і само позиціонування [1]. 
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Сьогодні фахівці наголошують, що метрополізація – це суперечливий, двоїстий за своїми 
домінантними векторами процес:  з одного боку метрополізація поглиблює соціально‐тери‐
торіальну сегрегацію, стимулюючи конкуренцію метрополій, а з іншого вона ж залучає тери‐
торії  до  процесів  модернізації,  та  до  активних  ринкових  обмінів  і  відповідно  стимулює 
реновацію периферії, інтегруючи локальні господарські комплекси і системи розселення [1]. 
Крім того, метрополізація дозволяє регіону сформувати свої поліфункціональні центри (ареали) 
глобальної конкурентоспроможності – центри нової економіки  (центри  інновацій  і конвер‐
генції). 

Метрополізація  є більше функціональним, аніж морфологічним поняттям, що означає 
необхідність  виконання метрополійним центром певних функціональних  критеріїв  (розви‐
ток метрополійних функцій) [8]. 

Сучасна метрополія,  у  тому  числі  і  метрополія  регіональна,  –  це  синтез  якості  і  кіль‐
кості, продукт глобалізації  і регіоналізації,  сплав адаптивності до  інноваційних змін  (вклю‐
чаючи  здатність  до  генерування  інновацій)  і  стійкості  територіальних  і  соціально‐еконо‐
мічних інститутів [1]. 

Міста‐метрополії  у  результаті  деформують  і  себе,  і  своє  ближнє  оточення,  активно 
змінюють  структуру  приміської  території,  формуючи  нові  просторові  форми  розселення: 
приміські  субурбії  та  метрополітенські  субурбії  (або  мікрополітенські  ареали, що  є  еволю‐
ційною формою метрополій з невеликим ядром і значною периферією), які розвиваються в 
межах метрополійних ареалів [2, с. 8]. 

Нагадаємо:  підвищення  конкурентоспроможності  регіонів  все  частіше  трактується 
експертами як один із засобів досягнення зростання рівня життя і матеріального добробуту 
місцевого  населення  та  як  інструмент  для  вирішення  ключових  завдань  соціально‐еконо‐
мічного розвитку. При цьому головним джерелом конкурентної переваги регіону прийнято 
вважати  капітал  (в  широкому  сенсі:  людський,  суспільний,  матеріальний,  фінансовий)  в 
обов’язковому порівнянні з  іншими регіонами. Зосередження таких потоків у центрі метро‐
полійного регіону призводить до вмивання значних ресурсів із периферії, що призводить до 
збільшення регіональних диспропорції та формує нові загрози: міграцію, бідність, просторову 
ізоляцію  тощо.  Подолати  наростаючі  просторові  перекоси  покликана  раціональна  просто‐
рова  політика,  яка  б  забезпечувала  дієвість  механізму  поширення  (дифузії)  інновацій  від 
центру до периферії метрополійного регіону.  

Сьогодні доводиться з прикрістю констатувати, що в Україні досі не сформована цілісна 
науково обґрунтована система управління просторовим розвитком територіальних суспіль‐
них  систем,  яка  б  відповідала  новим  економічним  реаліям  та  охоплювала  всі  рівні  управ‐
лінської ієрархії (національний, регіональний, субрегіональний та локальний). Тому подаль‐
ший  розвиток  теоретико‐методологічних  засад  формування  нової  парадигми  державної 
просторової політики виділено як один  із пріоритетних напрямів досліджень відділу тери‐
торіальних  суспільних  систем  і  просторового  розвитку  Інституту  регіональних  досліджень 
НАН України на найближчу перспективу. 

Під просторовим розвитком, на думку авторів, слід розуміти зміни у морфології (струк‐
турі) територіальної суспільної системи певного рівня [3, c. 222]. У цьому контексті додамо, 
що  модернізація  системи  управління  просторовим  розвитком  міст‐метрополій  і  метро‐
полійних субрегіонів є важливою передумовою активізації соціально‐економічного розвитку 
регіонів в цілому. 

Подальші дослідження  стосуватимуться проблем делімітації  вітчизняних метрополій‐
них територій, оцінкам функцій метрополій та розробці моделей. 
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Досвід  розвитку  географічної  науки  досить  важливий  для  розуміння  перспектив  її 

подальшого розвитку, оскільки містить відомості про оформлення теоретичних засад науки, 
формування  конкретних  напрямів  географічних  досліджень,  постановки  і  вирішення  при‐
кладних аспектів науки.  Історія географії дає уявлення про розвиток наукових  ідей та  їхню 
трансформацію  в  концепції  й  теорії;  показує  методи,  які  визначали  загальний  напрямок 
дослідницького процесу на конкретному етапі. Як і інші науки географія загалом, у тому чи‐
слі і суспільна географія, розвивалася в загальноісторичному процесі розвитку українського 
суспільства, не ізольовано від інших наук, а у стані тісної взаємодії з ними. Але разом з тим 
постає  необхідність  вивчення  тих  специфічних  закономірностей  розвитку,  притаманних 
власне українській суспільній географії, які й визначили її теоретичні засади. 

Стиль наукового пошуку, еволюція парадигм, впив усесторонніх чинників на розвиток 
суспільної географії в Україні є досить суттєвим для пізнання сучасного стану науки і форму‐
лювання  пріоритетних  напрямків  для  її  подальшого  розвитку.  Саме  тому  визначальною  є 
роль історії географії, яка сьогодні остаточно набуває статусу важливого елементу науки. В 
сфері  загальнонаукових  проблем  історії  географічної  науки  провідне  місце  належить  про‐
блемі наукових шкіл. Наукові школи в географії постають як найважливіші об’єкти історико‐
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наукового пошуку. Пізнання особливостей та закономірностей розвитку наукових шкіл в гео‐
графії  дозволяє  більш  узагальнено  висвітлити  сутність  наукової  методології,  її  значення  в 
процесі розвитку науки, оскільки саме з науковими школами в географії, як правило, пов’я‐
зані  найбільш  видані  досягнення.  Географічна  наука  є  складним  явищем.  ЇЇ  можна  розгля‐
дати як особливу форму діяльності, як знання, як соціальну наукову структуру. Повноцінне 
розуміння  феномену  української  географії  можливе  лише  за  умови  одночасного  розгляду 
всіх її складових. 

Осмислення  сучасного  стану  та  перспектив  розвитку  української  географічної  науки 
неминуче приводить дослідників у сферу історії науки. Проте, якщо історія розвитку та нако‐
пичення конкретно‐наукового географічного знання є значним елементом в будь‐якому гео‐
графічному дослідженні та має досить тривалу традицію, то цього не можна сказати про вив‐
чення  наукових  співтовариств  української  географії,  в  рамках  яких  відбувається  процес 
формування  та  розвитку  географічної  науки.  Загалом  наукове  співтовариство  є  складно‐
організованою соціальною системою всередині якої можна виділяти безліч елементів, серед 
яких провідне місце належить науковим школам. 

Слід  відзначити,  що  найбільш  ґрунтовні  праці  з  характеристики  наукових  шкіл  роз‐
роблені  у  теорії  та  методиці  наукознавства.  Проте,  об’єктом  навіть  наукознавчих  пошуків, 
переважно, були школи в точних та гуманітарних науках. Так вивчення наукових шкіл скла‐
дає  зміст  теоретико‐методологічних  проблем  історії  науки  в  працях  вітчизняних  та  зару‐
біжних  вчених,  зокрема  А.  Ампера,  М.  Вебера,  В.  Вернадського,  В.  Гейзенберга,  А.  Герцена, 
Б. Грязнова,  Г.  Доброва,  Ф.  Клейна,  Н.  Кузнєцової,  Д.  Максвела,  Л.  Маркової,  В.  Оствальда, 
П. Рачкова, М. Родного, В. Уевелла, Ю. Храмова та  ін. Традиційно у вітчизняній географії, на 
зразок радянського підходу,  говорили лише про дореволюційні школи ХІХ – початку ХХ  ст. 
Зокрема, В. Жекулін виділяє та розкриває особливості становлення та розвитку таких науко‐
вих географічних шкіл: перша наукова географічна школа Військової академії, наукова школа 
Російського географічного товариства, наукові школи Д. Анучіна, В. Докучаєва та ін. [1]. При 
розгляді історії української радянської географії, починаючи з середини ХХ ст., відповідно до 
ідеологічних  настанов,  провідне  місце  належить  розгляду  колективного  характеру  дослід‐
ницької  діяльності,  заснованої  на  марксистсько‐ленінській  ідеології,  що  виключало  виді‐
лення наукових шкіл, напрямків, течій у вітчизняній географії. 

В умовах розвитку сучасної української суспільної географії та активного дослідження 
у сфері її історії найбільш детально вдалося охарактеризувати основні етапи розвитку науки, 
вивчити життєвий шлях та наукових доробок окремих учених у галузі суспільної географії, 
висвітлити еволюцію  суспільно‐географічної науки в межах  окремих регіональних центрів, 
або  ж  простудіювати  особливості  розвитку  її  методологічних  основ  чи  окремих  напрямків 
розвитку науки. Що ж стосується розвитку української географічної науки протягом ХХ ст. то 
для  позначення  феномену  наукової  школи  часто  використовувалося  поняття  “науковий 
напрямок” (М. Пістун, О. Шаблій, Я. Олійник, Н. Краснопольська, В. Матвієнко та ін.). 

Отже, на сьогодні в українській суспільній географії детального аналізу феномену науко‐
вих шкіл не здійснено. Доробок сучасних науковців дослідників історії української суспільної 
географії обмежується наступними питаннями: 
 розробка теоретичних засад  історії української суспільної географії  (О. Шаблій, Я. Жу‐

панський, М. Пістун, Я. Олійник, О. Заставецька); 
 дослідження діяльності окремих учених в  історії  української  суспільної  географії  (О. Ша‐

блій, Я. Олійник, С. Іщук, М. Пістун, О. Заставецька, О. Топчієв, М. Багров, В. Руденко, М. Дні‐
стрянський, В. Матвієнко, О. Чернюх, П. Штойко, С. Шевчук); 

 вивчення  еволюції  суспільно‐географічної  науки  в  окремих  регіонах  та  регіональних 
наукових центрах (О. Шаблій, Я. Жупанський, Я. Олійник, В. Руденко, О. Вісьтак, Л. Нє‐
мець, Ю. Кандиба); 

 дослідження історії розвитку української суспільної географії на конкретному етапі, чи 
в межах конкретного напрямку наукових досліджень (О. Шаблій, Я. Олійник, О. Вісьтак, 
С. Шевчук). 
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 дослідження  особливостей  формування  наукового  потенціалу  української  суспільної 
географії (Я. Олійник, Н. Краснопольська); 

 студіювання  персональних  наукових  шкіл  в  українській  суспільній  географії  (Л.  Ру‐
денко, О. Шаблій, О. Заставецька, О. Яроменко). 
Таким чином, наукові школи як об’єкт наукового дослідження в історії української гео‐

графії, ще не були темою окремого дослідження, що свідчить про актуальність та проблема‐
тичність  подібної  тематики  історико‐наукового  дослідження.  Як  особливий  феномен  орга‐
нізації  дослідницької  діяльності  наукові  школи  становлять  інтерес  для  історії  географії. 
Пізнання  особливостей  та  закономірностей  розвитку  наукових  шкіл  в  географії  дозволяє 
більш узагальнено висвітлити сутність наукової методології,  її значення в процесі розвитку 
науки, адже саме з науковими школами в географії, як правило, пов’язані найбільш видатні 
досягнення. Перші наукові школи в  географії  з’явилися ще в ХІХ  ст.  Становлення наукових 
шкіл в українській географії припадає на ХХ ст. Сьогодні існує велика потреба у дослідженні 
наукових шкіл в географії, що пов’язано із самою специфікою географічної науки, яка дослід‐
жує великі об’єкти, що вимагають спільних дій великого числа науковців, об’єднаних спіль‐
ністю наукових підходів до розв’язання тих чи інших проблем. 

Необхідність  вивчення  наукових  шкіл  в  географії  визначається  рядом  обставин,  зо‐
крема в науці є чимало даних про конкретні географічні школи‐напрямки. У пізнавальному 
сенсі слід зрозуміти їх зміст, особливості та відмінності від інших форм організації наукової 
діяльності вчених. В умовах оформлення  історії  української  географії  як  складової частини 
предмету географічної науки, виникає необхідність систематизації  історико‐наукового про‐
цесу  розвитку  географії  в  поняттях,  які  враховують  всі  його  складові  елементи,  а  одним  з 
таких понять є – “наукова школа”. Разом з тим в організації сучасних суспільно‐географічних 
досліджень,  протягом останніх  десятиліть,  пріоритет,  а, що  саме  головне,  найбільш  суттєві 
результати мають саме такі форми самоорганізації учених як наукові школи. 

На  сьогодні вивчення наукових шкіл в  суспільній  географії  ставить перед  істориками 
науки  ряд  теоретичних  і  методологічних  проблем.  Пожвавлення  з  початку  1990‐х  років 
досліджень  з  історії  української  суспільної  географії  показує,  що  у  вітчизняній  географії 
відсутня розроблена система методології історії науки. Спеціальному науко метричному ана‐
лізу не піддавалося ряд  суспільно‐географічних джерел, не визначалася  їх пізнавальна цін‐
ність. В стані уповільненої дискусії перебуває проблема періодизації  історії української гео‐
графії  загалом  та  суспільної  географії  зокрема  (Пістун,  1996,  2009  [6];  Жупанський,  1997, 
2006  [2]; О. Шаблій, 2001  [7]; В. Матвієнко, 2000  [3]; Я. Олійник та Н. Краснопольська, 2007 
[4]; Я. Олійник та С. Шевчук, 2011 [5]); історії суспільно‐географічної науки в окремих регіо‐
нальних наукових центрах. Немає також чіткого визначення змісту основних понять, що ві‐
дображають пізнавальні структури в історії географії: “науковий напрямок”, “наукова течія”, 
“проблемна область науки” тощо. На вироблені також і єдині критерії класифікації матеріалів 
що стосуються цих понять. Поняття “наукова школа” також не має однозначного обґрунту‐
вання  та  визначення,  хоча  і  є  часто  вживаним  терміном.  Досвід  історико‐наукових  дослід‐
жень  конкретних  суспільно‐географічних  наукових  шкіл  практично  відсутній.  Першими 
науковими  студіями  в  цьому напрямку  були  дослідження О. Шаблія про  львівську наукову 
суспільно‐географічну школу (2004) [8] та О. Яроменко про персональну наукову суспільно‐
географічну школу М. Паламарчука (2007) [9]. 

Досить  пізнє  оформлення  історії  української  географії  в  самостійний  розділ  науки 
призвело до того, що серйозні роботи з вивчення  і виявлення наукових шкіл в українській 
суспільній географії фактично не велися, завдання їх спеціального дослідження не ставилося. 
Уявлення  про  наукові  школи  в  географії  формувалося  стихійно  під  впливом  традицій  без 
урахування  їх  конкретно‐історичної  та  теоретичної  характеристики.  Цим  можна  пояснити 
множинність тлумачення змісту поняття “наукова школа”. Найчастіше поняття наукова шко‐
ла вживається у двох випадках. Про наукову школу говорять як про унікальне явище, коли 
виникає  між  ученими  спільність  поглядів,  що  призводить  їх  до  тісної  співпраці,  породжує 
неформальні взаємини, на тривалий час визначає шляхи розвитку нового знання. У вузькому 
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сенсі  наукову  школу  визначають  як  невеликий  колектив,  об’єднаний  спільною  системою 
поглядів, ідей, традицій, що передаються і розкриваються при зміні наукових поколінь. 

Очевидним є той факт, що саме рамках наукових шкіл велися і сьогодні ведуться най‐
більш  продуктивні  дослідження.  Все  це  обумовлює  значимість  вивчення  наукових  шкіл  у 
суспільній.  Актуальність  проведення  таких  досліджень  визначається  і  методологічними 
засадами  науки:  ніколи  раніше  в  географії  не  ставилася  мета  розгляду  наукової школи  як 
самостійної  структурної  дослідницької  діяльності  в  методологічному  і  в  конкретно‐істо‐
ричному відношенні. Важливість такого дослідження в суспільній географії є незаперечним, 
оскільки воно пов’язане не тільки з аналізом минулого науки, а й з визначенням перспектив 
розвитку.  Внутрішні  закономірності  та  потреби  розвитку  суспільної  географії,  а  також 
соціальні  потреби  підвищення  статусу  та  ефективності  сучасних  суспільно‐географічних 
досліджень  вимагають  якнайшвидшого  вивчення шкіл  у  суспільній  географії.  Таке  дослід‐
ження  буде  знаходитися  в  предметній  області  суспільної  географії,  її  історії,  роль  якої  в 
дослідницькому процесі останнім часом переосмислюється. Це вже не вузька сфера вивчення 
фактів  з  історії  суспільно‐географічного  знання,  а  значний  розділ  суспільної  географії  як 
науки, перед якою стоять пізнавальні завдання постнекласичної науки початку ХХІ ст. 

Багатозначність  точок  зору  на  зміст  поняття  наукова  школа  звертає  нашу  увагу  на 
сутність  і  закономірності  функціонування  наукових шкіл  в  суспільній  географії  як  об’єкту 
спеціального  розгляду.  При  цьому  необхідність  розробки методологічного  апарату  для  та‐
кого дослідження набуває видимої актуальності. Тому слід особливу увагу приділити дослід‐
ницьким  колективам  які  наукова  традиція  давно  іменує  науковими  школами,  зокрема  це 
наукова школа української економічної географії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., наукова 
школа української соціально‐економічної географії другої половини ХХ ст. та сучасна наукова 
школа  української  суспільної  географії  початку  ХХІ  ст.  В  розрізі  вивчення  кожної  наукової 
школи  слід  простудіювати  передумови  становлення  конкретної  школи  та  її  організаційне 
оформлення, розглянути регіональні та персональні наукові школи які сформувалися в ме‐
жах  цих  шкіл‐напрямків.  Вивчення  спадкоємних  персональних  наукових  шкіл  є  досить 
значимим для розуміння ролі соціальних і пізнавальних чинників у їх зародженні, виявлення 
загальних  та  особливих  тенденцій  їх  розвитку;  а  з  іншого боку без  вивчення регіональних 
наукових  шкіл  у  вітчизняній  суспільній  географії  неможливо  осмислити  історію  її  станов‐
лення  та  розвитку.  Це  пов’язано  з  тим, що  історично  суспільна  географія  в  Україні форму‐
валася як регіональна, а в ній завжди простежувалися місцеві наукові традиції. 

Провідним  аспектом  вивчення  наукових  шкіл  в  українській  суспільній  географії,  на 
нашу думку, є  створення на основі міждисциплінарного підходу географії та наукознавства 
логічної моделі наукової школи в суспільній географії з детальним розглядом пізнавальних 
можливостей  і  конкретних  наукових  результатів  наукових  колективів.  Тому  головні  зав‐
дання  по  вивченню  наукових  шкіл  в  українській  суспільній  географії  зводяться  до  таких 
позицій: 
 аналіз  досвіду  географічної,  наукознавчої  та  історичної  науки  у  вивченні  наукових 

шкіл та можливостей їх адаптації до дослідження наукових шкіл у суспільній географії; 
 дослідження історико‐наукових і наукознавчих підходів у вивченні наукових шкіл; 
 створення на основі міждисциплінарного підходу логічної моделі наукової суспільно‐

географічної школи та обґрунтування її понятійного апарату та теоретичних засад; 
 адаптація  логічної  моделі  наукової  школи  до  вивчення  конкретних  наукових  на‐

прямків, дослідницьких колективів, персональних наукових шкіл; 
 виявлення  загальних,  регіональних  та  персональних  наукових  шкіл  в  суспільній 

географії з метою визначення  їх місця  і ролі у формуванні теоретико‐методологічних засад 
української  суспільної  географії та закономірностей організації  і реалізації конкретних сус‐
пільно‐географічних досліджень. 

Таким  чином,  вивчення  наукових  шкіл  в  українській  суспільній  географії  вимагає 
системного підходу з урахуванням пізнавальних можливостей історії географії, історії науки 
та наукознавства. Історико‐географічний підхід до вивчення феномену наукових шкіл дозво‐
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лить описати наукові школи за їх внеском у розробку наукових ідей, вивчити лідерів школи 
та  їх  учнів,  виявити  соціальні  фактори,  що  впливали  на  процес  формування  наукових  на‐
прямків та наукових колективів. Наукознавчий підхід дозволить вивчити наукове спів‐това‐
риство як творчий процес, розкрити внутрішню сутність наукових шкіл як визнаних науко‐
вих  напрямків,  регіональних  студій  чи  персональних  наукових шкіл.  Історія  науки,  з  свого 
боку, дозволить спираючись на її понятійно‐термінологічний та методичний апарат всебічно 
дослідити  закономірності  та  конкретні  особливості  наукової  суспільно‐географічної  діяль‐
ності в Україні. Отже, нова роль історії географії разом з пізнавальними можливостями істо‐
рії науки і наукознавства створює сприятливу методологічну основу для вивчення конкретних 
наукових шкіл в українській суспільній географії. 
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OJCOWSKI PARK NARODOWY – 15 LAT WSPÓŁPRACY 

 
Józef Partyka 

 
Polska, 32–047, Ojców, Ojcowski Park Narodowy, 

email: jozef_partyka@poczta.onet.pl 
 

W  1994  r.  została  zapoczątkowana  stała  współpraca  Ojcowskiego  Parku  Narodowego  – 
początkowo z Zapowiednikiem “Miodobory”, a wkrótce potem z Wydziałem Geografii Państwowego 
Uniwersytetu  im.  Iwana  Franki  we  Lwowie.  Jej  inicjatorem  ze  strony  polskiej  był  prof.  Andrzej 
Szeptycki  (1939–2008)*,  przewodniczący  Rady  Naukowej  Ojcowskiego  Parku  Narodowego,  a  ze 
                                                 

*  Prof. Andrzej Szeptycki był bliskim krewnym grekokatolickiego metropolity lwowskiego arcybiskupa 
Andrzeja Szeptyckiego (1865–1944). 
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strony  ukraińskiej  –  dr  Jurij  Zinko  pracownik  naukowy Wydziału  Geografii  Uniwersytetu  Lwow‐
skiego.  Pierwszym  impulsem  tej  współpracy  była  wcześniejsza  wizyta  prof.  A.  Szeptyckiego  w 
Zapowiedniku  “Miodobory”  i  nawiązanie  kontaktów  naukowych  z  tamtejszą  dyrekcją  (Partyka, 
2001; Partyka, Klasa, 2008). Duże podobieństwo przyrody tego Zapowiednika i Ojcowskiego Parku 
Narodowego  i analogiczne problemy ochronne skłoniły obydwie strony do nawiązania kontaktów 
rozpoczętych jesienią 1994 r. pierwszą wizytą pracowników Zapowiednika “Miodobory” w Ojcowie 
i kontynuowanych do dziś. 

W  czasie  pierwszej  konferencji  naukowej  w  Zapowiedniu  “Miodobory”  w  czerwcu  1995  r. 
organizowanej  w  piątą  rocznicę  utworzenia  Zapowiednika  zostały  nawiązane  pierwsze  robocze 
kontakty  z  dr  Jurijem  Zinko,  a  w  rok  później  w  Polsce  podczas  sympozjum  speleologicznego  w 
Górach  Świętokrzyskich.  Tak  też  zrodziła  się  propozycja  nawiązania  bliższej  współpracy  między 
Wydziałem Geograficznym Uniwersytetu Lwowskiego a Ojcowskim Parkiem Narodowym – obejmu‐
jąca najpierw możliwość organizowania praktyk dla studentów lwowskiej uczelni na terenie Ojcowa, a 
w dalszej perspektywie – wspólnych konferencji naukowych. 

Wydział  Geografii  Uniwersytetu  im.  Iwana  Franki  we  Lwowie  od  wielu  lat  współpracuje  z 
wyższymi  uczelniami  w  Polsce  w  zakresie  organizacji  praktyk  specjalizacyjnych  dla  studentów. 
Współpracę  rozpoczęto kilkanaście  lat  temu z  Instytutem Nauk o  Ziemi Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. Z czasem dla studentów pierwszego roku geografii do programu praktyk 
włączono polskie parki narodowe – początkowo Roztoczański a potem Ojcowski, z którym współ‐
praca trwa już 15 lat. I tak lwowscy studenci na kierunku “zarządzanie turystyką”, co roku w trzeciej 
dekadzie  lipca,  przyjeżdżają  do Ojcowskiego  Parku Narodowego  na  swą  praktykę  specjalizacyjną. 
Kierunek ten przygotowuje absolwentów lwowskiej uczelni do pracy w przedsiębiorstwach turys‐
tycznych, w organach zarządzających turystyką i w planowaniu przestrzennym oraz fachowców do 
pracy w parkach narodowych i krajobrazowych. Studenci poznają podstawy zarządzania turystyką, 
geografię  turyzmu Ukrainy  i  świata,  kartografię  turystyczną,  ekologię,  turystykę wiejską  itp.  Spe‐
cjalny akcent kładzie się na takie gałęzie turystyki takie jak turystyka przyrodnicza, kulturowa, reli‐
gijna, agroturyzm. Na pierwszym roku studenci odbywają praktykę krajoznawczą w regionie lwow‐
skim oraz właśnie w Polsce – w Ojcowskim Parku Narodowym. 

Celem praktyki odbywanej w Ojcowie jest zaznajomienie studentów z różnymi gałęziami tury‐
styki polskiej (przyrodnicza, kulturowa, kwalifikowana, religijna), z zagospodarowaniem turystycz‐
nym parków narodowych i krajobrazowych południowej Polski, z funkcjonowaniem różnych orga‐
nizacji turystycznych – firm, centrów informacji, stowarzyszeń turystycznych. 

Program praktyki w Ojcowie zwykle obejmuje: 
 zapoznanie się z turystycznymi walorami Ojcowskiego Parku Narodowego, zagospodarowa‐

niem  turystycznym  jego  obszaru  i  okolic  oraz  prowadzenie  obserwacji  i  badań  nad  ruchem  i  za‐
gospodarowaniem  turystycznym  (usługi  noclegowe,  gastronomiczne,  przewodnictwo,  turystyczna 
informacja); 
 zapoznanie się z funkcjonowaniem dużego międzynarodowego centrum turystycznego jakim 

jest miasto Kraków i jego okolice, a sporadycznie także inne ośrodki (Kielce, Sosnowiec); 
 poznanie  geografii  i  organizacji  turystyki  znanego  regionu  turystycznego  na  przykładzie 

Małopolski; 
 poznanie  programu  nauczania  i  struktury  organizacyjnej  Instytutu  Geografii  i  Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od 2005 roku mieści w nowoczesnym kompleksie 
budynków niedawno zbudowanego kampusu UJ; 
 zapoznanie  się  ze  strukturą  i  funkcjonowaniem  wybranych  turystycznych  ośrodków  w 

Polsce takich jak Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, kopalnia soli w Wieliczce; 
 poznanie  znanego  ośrodka  pielgrzymkowego  i  kultu  religijnego  Polski  jakim  jest  miasto 

Częstochowa i tamtejsze sanktuarium na Jasnej Górze. 
Bazą naukową dla praktyki jest budynek Ośrodka Edukacyjno‐Dydaktycznego OPN w Ojcowie. 

Na  obszarze  Parku  studenci  poznają  organizację  ścieżek  dydaktycznych,  obiektów  turystycznych 
(zamki,  jaskinie, muzea),  zapoznają się z  turystyczną  infrastrukturą  (funkcjonowanie mini‐pensjo‐
natów,  bazy  gastronomicznej,  punktów  sprzedaży  pamiątek,  biur  turystycznych).  Prowadzą  także 
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wspomniane badania nad ruchem turystycznym, głównie w dni wolne od pracy przy pomocy ankiet 
wypełnianych na szlakach. 

Ponadto odbywają się wyjazdy w wybrane rejony Małopolski, np. Kraków i okolice, Tatrzański 
Park Narodowy, kopalnia soli w Wieliczce, Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, Częstochowa. 
Studenci po zapoznaniu się z wybranymi trasami przygotowują ich opisy, następnie przedstawiają 
własną  ocenę  atrakcyjności  turystycznej  tych  terenów  i  ich  zagospodarowania.  Na  zakończenie 
praktyki  studenci  prezentują  swoje  prace  i  wyniki  prowadzonych  badań  ilustrując  to  w  formie 
komputerowych prezentacji.  Jest  to  rodzaj  seminarium, podczas którego każdy student ma okazję 
demonstrować wyniki swoich badań. W takich spotkaniu kilkakrotnie uczestniczył konsul Ukrainy 
w Krakowie. 

Kontakty  Wydziału  Geograficznego  Uniwersytetu  Lwowskiego  i  Ojcowskiego  Parku 
Narodowego mają swoją kontynuację w działalności naukowej i oświatowej. Lwowscy geografowie i 
pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego biorą udział w organizowanych przez siebie konferen‐
cjach naukowych, wydają wspólnie drukowane materiały, prowadzona jest wymianę wydawnictw. 
Współpraca ta organizowana z udziałem Zapowiednika “Miodobory”, sporadycznie też z Uniwersy‐
tetem Pedagogicznym w Tarnopolu i Parkiem Krajobrazowym “Znesinnia” we Lwowie, a od niedaw‐
na także z dyrekcją Rezerwatu “Roztocze” przyniosła ponad 40 opublikowanych, zestawionych na 
końcu  niniejszego  komunikatu  prac  dokumentujących wspólną  działalność  naukową  i  popularno‐
naukową  na  polu  ochrony  przyrody  i  edukacji  w  Ukrainie  i  w  Polsce.  Pracownicy  Uniwersytetu 
Lwowskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego brali udział w ponad 20 organizowanych konferen‐
cjach naukowych (tabela 1). 

Tabela 1 
Konferencje naukowe w latach 1995–2012 z udziałem 

przedstawicieli z Polski i Ukrainy 

Lp  Miejsce i data  Temat 

1. Grymailiv, 12–15.06.1995  
“Problemy stanovlennja i funkcjonuvannja novostvorenych 
zapovidnykiv” 

2. Ojców, 08–10.05.1996 
“Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach Państwa Polskiego” z 
okazji 125. rocznicy badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej i 
40‐lecia OPN.  

3. Ojców, 17–19.10.1997  31. Sympozjum Speleologiczne

4. Ojców‐Kraków, 28–29.04.1999 
Polsko‐ukraińska sesja naukowa: “Z archeologii Ukrainy i Jury 
Ojcowskiej” 

5. Tarnopol, 6–7.10.1999 
Mižnarodna naukova konferencija: “Ekol’ogeografični doslidżennja 
v sučasnij geografičnij nauci” 

6. Jeziorowice, 22–24.09.1999  33. Sympozjum Speleologiczne

7. Podole, 03–09.06.2000 
Polsko‐ukraińska wyprawa naukowa: “Erothermic vegetation –
“steppes” of Southern Poland and Western Ukraine – ecology, 
conservation and management of stepie‐like communities” 

8. Satanów, 23–26.05.2002 
Ukraińsko‐polska konferencja naukowa: “Rola obszarów 
chronionych Zachodniego Podola i Jury Ojcowskiej w utrzymaniu 
różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej” 

9. Ojców, 13–14.06.2002 
Konferencja naukowa: “Użytkowanie turystyczne parków 
narodowych” 

10. Ojców, 23–24.05.2003  Konferencja naukowa: “Ochrona dóbr kultury i historycznego 
związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych” 

11. Podole, 21–28.06.2003 
XVIII Zjazd Lichenologów Polskich “Porosty i grzyby naporostowe 
zbiorowisk kserotermicznych; różnorodność taksonomiczna, 
zagrożenia i ochrona” 

12. Tarnopol, 27–29.05.2004 
Międzynarodowa Konferencja naukowa: “Geografia ekologiczna: 
historia, teoria, metody, praktyka” 

13. Lwów, 22–24.11.2005 
Konferencja naukowa: “100 lat Katedry Archeologii i Historii 
Świata Starożytnego Uniwersytetu Lwowskiego” 
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14. Ojców, 10–11.10.2006 

Konferencja naukowa z okazji 50‐lecia Ojcowskiego Parku 
Narodowego: “Ojcowski Park Narodowy: wczoraj – dziś – jutro. Pół 
wieku walki o ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego. 
Sukcesy, porażki, prognozy na przyszłość” 

15. Grymailiv, 21–23.05.2008 
“Ochorona i menedżment obiektiv neżivoy przyrody na 
zapovidnych terytoriach” 

16. Ojców, 11–12.10.2008 
XVI Seminarium “Sacrum i przyroda”: “Elementy chrześcijańskie w 
edukacji ekologicznej” 

17. Lviv, 11–12.06.2009  “Problemy i perspektywy ekołogicznoji osvity” 

18. Zamość, 16–18.10.2009  43. Sympozjum Speleologiczne

19. Grymailiv, 26–27.05.2010 
Międzynarodowa naukowo‐praktyczna konferencja w 20. rocznicę 
Zapowiednika Miodobory:“Zasoby przyrodnicze Ukrainy – 
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”  

20. Ivano‐Frankowe, 01–02.07.2010 
Międzynarodowa naukowo‐praktyczna konferencja “Badania 
przyrodnicze na Roztoczu” 

21. Ojców, 21–23.10.2011  45. Sympozjum Speleologiczne

22. Ojców, 13–14.10.2012  XX Seminarium Sacrum i Przyroda “Człowiek w Ogrodzie Pana”

23. Lviv, 16–18.05.2013 
Miżnarodna naukowa konferencja prysviaczena 130‐riczcziju 
geografii u Lvivskomu Universyteti: “Geograficzna nauka i 
praktyka: vykłyky epochy” 

24. 
Termopil, Grymailiv, 
Zaleszczyki, 23–23.05.2013 

“Dynamika riznomanittja ta adaptacyjnym potencjał entomobioty” 
(prysvjaczeny pam’jati profesora Andreja Szeptyckogo) 

 
Wśród wielu konferencji na uwagę zasługują kolejne jubileusze – Zapowiednika “Miodobory”, 

Uniwersytetu Lwowskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego, naukowe spotkania na temat przyrody 
nieożywionej  (m.  in.  skały,  jaskinie),  bioróżnorodności,  ochrony  czynnej  zbiorowisk  nieleśnych, 
zarządzania  ochroną  przyrody.  Były  także  spotkania  obejmujące  przegląd  badań  naukowych  w 
Polsce i w Ukrainie. Wszystkie skupiały liczne grono słuchaczy aktywnie zaangażowanych w ochro‐
nę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obu naszych krajów. Z ważniejszych warto wymienić 
naukową ekspedycję “Podole 2000” z udziałem wybitnych botaników polskich i ukraińskich, która 
rozpoczęła się w Bolestraszycach koło Przemyśla, objęła ukraińskie Podole i zakończyła się w Ojcow‐
skim i Pienińskim Parku Narodowym (Diduch, Korotczenko 2000). Na uwagę zasługują także konfe‐
rencje organizowane przez Uniwersytet w Tarnopolu, mające – obok poruszania problemów współ‐
czesnej  geografii  –  także wymiar  edukacyjny.  Kolejne  jubileusze  Zapowiednika  “Miodobory”  i Ojcow‐
skiego Parku Narodowego były zawsze okazją do wymiany doświadczeń na polu ochrony przyrody, 
zwłaszcza  ochrony  czynnej  zbiorowisk  nieleśnych,  w  tym  głównie  kserotermicznych,  w  których 
skuteczną ochronę są zaangażowani naukowcy wyższych uczelni  i  instytutów Akademii Nauk Kra‐
kowa i Lwowa. 

Współpraca ta odbywa się na zasadzie dwustronnie zawieranej umowy między stroną ukraiń‐
ską  i  polską,  podpisywaną  na  5  kolejnych  lat  przez  rektora  Uniwersytetu  Lwowskiego,  dziekana 
Wydziału Geograficznego  tej uczelni,  dyrektora Zapowiednika  “Miodobory”  – ostatnio  także dyre‐
ktora  Przyrodniczego  Rezerwatu  “Roztocze”  i  dyrektora  Ojcowskiego  Parku  Narodowego.  Doty‐
chczasowe kontakty mające już kilkunastoletnią historię służą lepszemu poznaniu naszej wspólnej 
historii, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ukrainy i Polski, rozwojowi wspólnych zaintere‐
sowań naukowych, zbliżają obydwa narody. Są także swoistym testamentem prof. Andrzeja Szepty‐
ckiego, który miał wielu przyjaciół po stronie ukraińskiej  i darzył sympatią tę Ziemię, a zwłaszcza 
Lwów. Niejednokrotnie podkreślał potrzebę i wagę spotkań naszych społeczności, zwłaszcza młodej 
generacji  –  studentów, pracowników nauki,  ludzi ochrony przyrody mawiając,  że  “ważne  są  spot‐
kania na wyższych szczeblach – państwowych, ale o wiele ważniejszy wymiar ma bieżąca  i  częsta 
współpraca na szczeblu uczelni, wydziału, parku narodowego  i krajobrazowego czy wreszcie pry‐
watne  przyjacielskie  spotkania  budujące  naszą  przyjaźń  wynikającą  z  wielowiekowej  wspólnej 
historii”.  Profesor  Szeptycki  zabierając  głos  podczas  naukowych  sympozjów  czy  odwiedzając  w 
Ojcowie  lwowskich  studentów  zawsze  życzył  nam  dalszego  rozwoju  i  umacniania  tej  przyjaźni. 
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Piętnastoletnia współpraca Uniwersytetu Lwowskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego może być 
konkretnym dowodem realizacji Jego przesłania, zwróconego przede wszystkim ku młodszej gene‐
racji, która na gruncie naszej wspólnej wielowiekowej historii będzie określać przyszłość obydwu 
naszych narodów. 

 

Fot. 1. Polsko‐ukraińska wyprawa na Podole w 2000 r.  
(fot. J. Partyka) 

Fot. 2. Podpisanie umowy o współpracy 
Uniwersytetu Lwowskiego z Ojcowskim Parkiem 

Narodowym w 2006 r. (fot. J. Partyka) 
 

Fot. 3. Prezentacja wyników praktyki w Ojcowie           
w 2004 r. (fot. J. Partyka) 

 

Fot. 4.  Praktyka lwowskich studentów w Ojcowie 
w 2011 r. (fot. J. Partyka) 

Fot. 5. Spotkanie lwowskich studentów z konsulem 
Ukrainy w 2011 r. (fot. J. Partyka) 

Fot. 6. Prof. Jerzy Pawłowski i prof. Andrzej Szep‐
tycki na jednej z konferencji w 2004 r. (fot. J. Partyka) 
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Wykaz publikacji wydanych drukiem w okresie 15 lat współpracy Uniwersytetu          
Lwowskiego im. Iwana Franki i ojcowskiego Parku Narodowego 
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Інститут  Німецької  Східної  праці.  На  території  Генеральної  Губернії  (її  створення 

відбулося 26 жовтня 1939 р.) жоден університет не працював – щодо науки, головний заклад 
дослідження там же був Інститут Німецької Східної праці (Institut für Deutsche Ostarbeit) [1, 2], 
закладений 20 квітня 1940 р. з ініціативи генерального губернатора д‐ра Ганса Франка, філії 
існували в Варшаві і у Львові. Влітку 1944 р., в рамках часткової евакуації німецьких установ 
з Кракова, рештки інституту були переміщені в два замки в Баварії. В кінці липня 1945 р. аме‐
риканські окупаційні установи ліквідували інститут, його матеріали були вивезені в США [3, 4]. 

Організаційний лад інституту. Інститут був розділеним на ряд гуманітарних і науко‐
вих секцій: “Історія” (Geschichte), “Історія мистецтва” (Kunstgeschichte), “Передісторія” (Vorge
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schichte),  “Правознавство”  (Recht),  “Дослідження  раси  та  народності”  (Rassen und Volkstums
forschung;  секція  що  була  розділена  по  рефератах  антропології,  етнології  та  дослідження 
єврейства), “Культура садівництва” (Gartenbau), “Наука лісового господарства та лісової про‐
дукції” (Forst und Holzwirtschaftswissenschaft), “Сільське господарство” (Landwirtschaft), “Крає‐
знавство”  (Landeskunde),  “Економіка”  (Wirtschaft)  і  “Мовознавство”  (Sprachwissenschaft;  ство‐
рена восени 1941 р. та розташована в м. Варшаві) [5, 6]. 

В 1942–1943 рр. відбулися зміни напрямів в галузі діяльності інституту. В лютому 1943 р. 
секції  “Історія”,  “Історія  мистецтва”  і  “Передісторія”  були  об’єднані  в  “Історичну  секцію” 
(Historische  Sektion),  так  гуманітарні  секції  розділи  були  переважно  закриті  або  їхніх  спів‐
робітників  призвали  на  військову  службу.  Зате  інститут  взяв  на  себе  “завдання  військово‐
стратегічного  значення” в  галузі природничих науках. З весни 1943 р.  він  займався дослід‐
женням озброєння в двох нових секціях: у Львові була створена Секція “Хімічних досліджень” 
(Sektion  für  chemische  Forschungen;  в  деяких  документах  просто  “Хімія”  (Sektion  Chemie),  в 
Кракові заклали Секцію “Загальних військових наук” (Allgemeine Wehrwissenschaften). Обидві 
секції зайняли перш за все українських і російських учених природних наук [7, 8]. 

Філія інституту в м. Львові. Філію інституту в м. Львові створили восени 1941 р. як 
відділ,  укомплектований  директором  та  рядом  німецьких  наукових  референтів,  а  також 
польським та українським допоміжним персоналом. З попередньої програми роботи Львів‐
ської філії  [9]  стосовно діяльності Секції  “Наука лісового господарства та лісової продукції” 
дізнаємося, що об’єм площі покритої лісом становив 1,2 мільйона гектарів – це відповідало 
23,5 % його території; а Секція “Сільське господарство” в першу чергу мала займатися покра‐
щенням  культури  садівництва.  Секція  “Краєзнавство”  з  квітня  1942  р.  почалася  зі  збору 
матеріалу для наочного  відображення про краєзнавство  Галичини та пізніше опублікувала 
ґрунтову карту Галичини. 

Завдання  і  публікації  інституту.  Інститут  був  заснований,  щоб  “продовжувати  і 
збільшувати”  “німецьке  дослідження  на  сході”,  а,  зокрема,  він  мав  науково  уточнити  “всі 
основні питання східного простору” і поширити свої висновки в публікаціях [10]. 

З жовтня 1940 р. по липень 1944 р. інститут видавав щоквартальний науковий журнал 
“Ді Бурґ, щоквартальник Інституту Німецької Східної праці, Краків” (Die Burg, Vierteljahresschrift 
des Instituts für Deutsche Ostarbeit Krakau). В тих місяцях, коли не вийшов “Ді Бурґ”, з січня 1941 р. 
по березень 1944 р. видали науковий журнал “Німецьке дослідження на сході, повідомлення 
Інституту Німецької  Східної  праці”  (Deutsche Forschung  im Osten, Mitteilungen des  Instituts  für 
Deutsche Ostarbeit). Вийшов тільки один том “Щорічника  Інституту Німецької Східної праці” 
(Jahrbuch des  Instituts  für Deutsche Ostarbeit 1.1941)  в  1942  р.,  а  в  рамках  “Серії  Інституту Ні‐
мецької  Східної  праці”  (Schriftenreihe  des  Instituts  für  Deutsche  Ostarbeit)  опублікували  три 
праці від Секції  “Історія”  і  одну від Секції  “Краєзнавство” в 1942–1944 рр. Видали незначну 
кількість передбачених монографій (Monographien), а щодо самої Генеральної Губернії тільки 
одну стосовно її економічної структури [11]. 

Провели виставки, конференції, лекції та тренінги, які між ін. служили для пропаганди 
“Праці над німецькою народністю”. Були і чисто фахово‐науково обґрунтовані заході як, на‐
приклад,  виступ  керівника  Секції  “Сільське  господарство”,  Крістіансена‐Веніґера  про  “Про‐
блеми  степового  ландшафту  в  Південній  Україні  та  в  Криму”  на  ХІІ  пленарному  засіданні 
інституту  [12].  Крістіансен‐Веніґер  зі  співпрацівниками  влітку  1942  р.  відвідував  Південну 
Україну  і Крим для відповідного дослідження та, з точки зору оптимізації, експлуатації цих 
степових територій – звісно з німецької сторони. 

Головне  відділення  пропаганди  в  уряді  Генеральної  Губернії  з жовтня  1940  p.  по  ли‐
пень  1944  р.  видавало  популярно‐науковий  журнал  “Генеральна  Губернія”  (Das  General
gouvernement), до кінця 1941 р. як щомісячник, потім як щоквартальник. 

Співпрацівники  інституту  зокрема  опублікували  статті  перш  за  все  у  вище  вказаних 
періодиках,  а  в  наукових  журналах  Німеччини,  також  виступали  з  доповідями  в  наукових 
закладах там же. У всіх вище вказаних періодичних виданнях опублікували члени інституту, 
а також німецькі науковці з Райху або Німеччиною окупованих територій, німецькі співпра‐
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цівники адміністрації або (рідко) слов’янські науковці в Генеральній Губернії, як наприклад 
Богдан Лепкий, Володимир Кубійович та ін. 

Про діяльність окремих секцій та  їхні публікації щодо Галичини та України в журналі 
“Німецьке  дослідження  на  сході,  повідомлення  Інституту  Німецької  Східної  праці”  тут  на 
перший, тільки короткий огляд з декількох зауважень щодо змісту – докладне обговорення 
знаходиться в стадії підготовки. 

Перший керівник секції “Наука лісового господарства та лісової продукції” проф. д‐р 
Курт Мантель переїхав з Тарандтської Вищої школи лісівництва (Forstliche Hochschule Tharandt; 
відділення Дрезденської Технічної вищої школи – Technische Hochschule Dresden) до м. Кракова, 
де він від 1942 р. заснував й очолив в якості директора Лісовий науково‐дослідний інститут. 
Після створення дистрикту Галичина його додатково призначили директором Вищої школи 
лісівництва у Львові (сьогоднішній Лісотехнічний університет) з одночасним призначенням 
професором там же. В 1944 р.  в Кракові місцеве  відділення  гестапо порушило проти нього 
кримінальну справу за “доброзичливість до поляків”. Щодо посади керівника секції, Мантеля 
скоро замінив проф. д‐р Антон Ф. Кріше, який в статті “Лісове опікунське управління в Гене‐
ральній Губернії, ескіз до структури ним керованого лісового господарства в дистрикті Краків” 
[13] описує прикладні результати, які обмежуються на територію вказаного дистрикту, дізна‐
ємося, що серед понад 100 конфіскованих підприємств лісового виробництва було (крім поль‐
ських і жидовських) і три українські в Сяніцькому районі. 

Секція  “Сільське  господарство”  розташована  в  м.  Пулявах  над  р.  Віслою,  її  керівник 
одночасно  був  і  керівником  “Сільськогосподарського  науково‐дослідного  інституту  Гене‐
ральної Губернії в Пулявах”  (Landwirtschaftliche Forschungsanstalt des Generalgouvernements  in 
Pulawy) – проф. д‐р Фрітц Крістіансен‐Веніґер. Мета діяльності цієї секції – досягнення збіль‐
шення  сільськогосподарського  виробництва  в  усіх  різноманітних  галузях  агрокультури, 
тобто секція мала займатися вивченням основ сільського господарства. Так, наприклад, одні‐
єю  з  найбільш  актуальних  проблем  було  усунення  фрагментації  землі.  Результати  дослід‐
ження ґрунту повинні бути розподілені таким чином, що сільськогосподарське виробництво 
може бути доведено до максимальної продуктивності [14]. Німецька окупаційна адміністрація 
зразу відновила діяльність кооперативного руху в Генеральній Губерній, вже в 1941 р. реорга‐
нізовано  більш ніж  10  000  кооперативів,  які  працювали  “на  службі  продовольчої  безпеки”. 
Але вже в 1942 р. нагадує проф. д‐р Рудольф Бройнінґ, заступник керівника секції “Сільське 
господарство”,  про  нестачу  продовольчого  постачання  в  Німеччині  в  кінці  першої  світової 
війни та порівнює ситуацію 1914–1918 рр. з тодішньою сучасністю [15]. 

З публікацій секції “Економіка”, якою керував д‐р Вальтер Еммеріх, варто згадати стат‐
тю  “Об’єми  споживання  вугілля  в  якості  масштабу  економічної  інтенсивності  в  колишній 
Польщі” [16], де дипломований економіст, з грудня 1942 р. д‐р, Ганс‐Крафт Нонненмахер пред‐
ставить райони виробництва та споживання, а також напрямки збуту вугілля з виробничих 
площ. Автор резюмує, що Генеральна Губернія свої вимоги щодо вугілля найближчим часом 
автаркічно не забезпечить. Той самий автор в праці “Економічна структура галицького нафто‐
вого реґіону”  [17] посилається як на статистичні дані польського перепису 1931 р., так  і на 
польсько‐  та  німецькомовну  літературу  міжвоєнного  періоду.  Цікава  ілюстрація  –  карта 
“Карпатського  нафтового  реґіону”.  Науковий  помічник  Еріка  Бохдам  у  своїй  статті  “Транс‐
портна  потужність  в  колишній  Польщі”  [18]  підкреслить  домінантне,  майже  монопольне 
значення залізниці як транспортного засобу у співвідношенні з автодорожнім транспортом і 
транспортом  на  внутрішніх  водних  шляхах.  Автор  порівняє  відсоток  як  тонно‐кілометрів 
щодо перевезення товарів, перш за все широкого вжитку, так і відсоток пасажиро‐кілометрів 
в  1925  і  1935  рр. Д‐р  Гельмут Майнгольд  у  свій  праці  “Транспортно‐політичне  значення р. 
Вісли” [19] тематизує проект каналу, що з’єднує систему р. Вісли через р. Сян з р. Дністром в 
якості транзитного маршруту між Балтійським і Чорним морями. Цей проект обговорювали 
вже в австро‐російському періоді до першої світової війни [див. Krzepowski, W.: Kanał Spławny 
SanDniestr. Lwów 1902], що насамперед вимагали бізнес‐кола м. Львова, а також в міжвоєнній 
польській державі [див. Malakiewicz, M.: Drogi wodne środkowoeuropejskie a regulacja i kanalisa
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cija Wisły, Sanu i Dniestru, oraz kanał BałtykMorze Czarne z połączeniem do Lwowa. Lwów 1938].Також 
згаданий автор написав статтю: “Розподіл розмірів підприємств в польській промисловості” [20]. 

Секцію  “Краєзнавство”  очолював  географ‐геоморфолог  д‐р  Ганс  Ґрауль,  спочатку  в 
рангу “заступника керівника”, а після габілітації в 1942 р. отримав підвищення. Співпраців‐
никами були референт д‐р Ернст Р. Фуґманн, з лютого 1943 р. заступник керівника, референт 
д‐р Отто Kліппель діяв у Львівській філії, а асистент Ґізела Гільдебрандт в 1944 р. захистила 
дисертацію на базі “сільських досліджень на старій німецько‐українській прикордонній тери‐
торії коло м. Ландсгута” (нині Ланцут) в Генеральній Губернії [21]. Співпрацівниками секції 
був спроектований спецвипуску “Географічного журналу” (Zeitschrift für Erdkunde) щодо Гене‐
ральної Губернії, який вийшов в 1942 р. [22]. 

В секції займалися предметом географічного краєзнавства – сьогоднішню реґіональну 
географію. Завдяки угоді з Департаментом регіонального планування (Amt für Raumordnung) 
в Державному секретаріаті  уряду Генеральної Губернії,  секції  було доручено керування до‐
слідницькими роботами щодо регіонального планування там же. Це варто згадати, бо таким 
чином як теоретичні, так і прикладні галузі краєзнавчого дослідження поєднувалися в Гене‐
ральній Губернії, що в той час було дуже рідко в самій Німеччині. Ґрауль характеризує роботу 
секції як “в методі – строго наукова, але в меті – політична, а в буквальному сенсі народно‐
політична”. При розмежуванні краєзнавства в конкретні гілки дослідження виникають ланд‐
шафт і людина як протилежні полюси, які генерують в їх взаємодії один на одного, різні форми 
антропогенного ландшафту, аж до найбільш досконалої форми території Землі – “місце прожи‐
вання  етнічної  громади  волю”.  Чітко  уточнити  позицію  і  роль  Генеральної  Губернії  щодо 
“німецького життєвого простору” на рахунок її природи та в своїх живих і діючих обсягах, це 
мало бути одним з основних завдань секції. Класифікація ландшафтів аж до колишніх при‐
родних умов призводила би, згідно з Ґраулем, до розуміння “слов’янизації” ландшафту, а тим 
чином утворена фізична науково‐дослідна база для будь‐якої реорганізації простору. За допо‐
могою німецько‐австрійської картографії, кадастрових та оригінальних записів Йосифінського 
і Франціськанського часів приготували карту форм ниви і поселення для дистриктів Краків і 
Галичина.  Також  планували  розширення  досліджень  в  поєднанні  з  секцією  “Дослідження 
раси  та  народності”  в  народно‐етнографічні  галузі,  так  в  кінцевому  підсумку  створили  би 
повну картину фактичних ландшафтів поселення  спочатку на північному схилі Карпат,  але 
згодом по всій країні р. Вісли. Глибока обробка окремих населених пунктів мали поглибити 
знання в галузі географії поселення [23, 24]. 

Ернст Р. Фуґманн пояснить в доповіді  “Завдання військового  значення  географічного 
дослідження  в  Генеральній  Губернії”  [25],  що  у  зв’язку  з  реорганізацією  праці  всіх  секцій 
інституту діяльність секції “Краєзнавство” обмежили до конкретних галузей своїх наукових 
напрямків,  а  саме  на  термінове  створення  науково  обґрунтованого  матеріалу  про  східні 
території  для  потреб  військового  і  політичного  керівництва.  До  цих  “військово‐важливих 
завдань географічного дослідження в Генеральній Губернії” належало тільки монографічне і 
економічне  краєзнавство,  “дослідження  простору”  (реґіональне  планування),  класифікація 
ландшафту та “географічне оборонознання” (військова географія). Восени 1943 р. розпочали 
працю  над  географічним  атласом  (передбачено  тільки  для  службового  користування),  де 
мали використовувати найновіший, неопублікований статистичний матеріал та з тим пред‐
ставляти  істотні зміни в основних умовах країни, економіки та транспорту з 1938–1939 рр. 
Реалії  війни,  наближення радянського фронту  заморозили наукову  роботу  секції,  тому  цей 
атлас не був завершений. Востаннє діяльність секції,  яка ще до січня 1945 р.  залишилася в 
Генеральній Губернії, була обмежена на дешифрування аерофотознімок для вермахту [див. 3, 4]. 

Дещо  з  публікації  секції  “Краєзнавство”.  Ганс  Ґрауль  описує  “Значення  і  завдання 
Секції  Краєзнавство”  [див.  23].  Завдання  в  цілому  було  детально  познайомитися  з  двома 
складними  явищами  –  ландшафт  і  народжене  на  ньому  населення,  бо  географічна  наука 
розглядає  ландшафт,  однак  людину  тільки  в  своїх  взаємодіях  з  ландшафтом.  Зразу  перед‐
бачали, що турбота секції про усі  галузі  географії призвела б лише до невеликої публікації. 
Автор підбив підсумок, щоб побудувати основу роботи на новій  землі,  є  тільки один шлях: 
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бачення – визнання – знання – дія. Пізніше Ґрауль ще склав “Звіт про видання “Краєзнавства 
Генеральної Губернії” [26], але цей довідник не вийшов в друк. 

В статті Ґізели Гільдебрандт “Стан польського дослідження географії поселення в цент‐
ральній  частині  Галичини”  [27]  подана  бібліографія  польсько‐  та  німецькомовних  джерел 
обмежується  –  за  винятком  деяких  підсумкових  робіт  –  на  невелику  територію  малополь‐
ського  і  галицького Підкарпаття, що  тоді  викликала  особливий  інтерес  німецького  дослід‐
ження в галузі географії поселення і стосується української етнічної територію тільки щодо 
Надсяння. Ця описана територія на заході, півночі і сході омивається річками Бяла, Дунаєць, 
Вісла  і  Сян  –  а  на  півдні  свідомо  не  враховували  Бескиди,  бо  українсько‐волоська  західна 
міграція від XV ст. до XVII cт. принесла абсолютно нові моменти в картину форм поселення. 

Ернст  Р.  Фуґманн  в  праці  “Географічно‐фізіономічні  основні  риси  галицького  ланд‐
шафту” [28] щодо терміну “Галичина” посилається на створене від 1772 р. поняття простору 
“Галичина”  (Galizien)  в  більш широкому  сенсі.  Автор  характеризує  територію  тодішніх  ди‐
стриктів  Краків  і  Галичина  як  “мостовий”  (тобто  перехідній)  ландшафт,  де  “зустрічаються 
безмежні  території  східнослов’янського  сходу  з  більш  тонко  роздільним  центрально‐євро‐
пейським ландшафтом східно‐німецького карбування, центрально‐європейська лісиста земля 
з форпостами сарматського  степу” та  з’явилися тільки два великі ландшафти – Карпати та 
зона передгір’я. Ця  стаття Фуґманна містить  і  ілюстрації,  крім  ескізу перетину від Високих 
Татрів  до  р.  Вісли,  це  фізико‐географічна  карта  “Природні  ландшафти  Галичини”  і  карта 
“Геологічний огляд Галичини”, яка базується на геологічній карті Чеслава Кузніара виданій у 
Львові в 1938 р. Фуґманн в обговоренні  “Про проблеми та завдання економічної  географії” 
[29] сформулює тему економічної географії: дослідження та презентація валоризації Землі та 
її реґіонів. Автор вимагає об’єднання економічного та географічного мислення. Якщо еконо‐
мічний географ хоче залишитися на географічній основі, конкретним об’єктом дослідження 
може фактично бути тільки сам “економічний ландшафт” (Wirtschaftslandschaft); до того схема 
питань була представлена автором для обговорення. У першій частині своєї статті “Стан еко‐
номічної  географії  в  польському  географічному  дослідженні”  [30]  Фуґманн  описує  “Еконо‐
мічно‐географічні  проблеми  в  працях  польських  географів  і  німецькі  відгуки  на  ці  праці”, 
представляє відповідну літературу 16 польськомовних авторів виданих від 1830‐х до 1930‐х 
рр.,  в  т.  ч. монографії  Геркулана Вейґта  (Geografia gospodarcza  ziem polskich,  1923 р.)  та Яна 
Ернста  (Niektóre  zagadnienia  z  geografii  rolniczej Podola,  1938  р.).  Автору  результатів  дослід‐
ження  і висновків з польської  сторони недостатньо. Він вважає, що з тодішньої точки зору 
було б потрібно  звертатися до більш послідовного методу краєзнавчого дослідження  з ме‐
тою  “свідомого  дослідження  економічного  ландшафту”  (bewußte  Wirtschaftslandschaftsfor
schung), тобто свідомого дослідження господарства ландшафту, а саме німецька економічна 
географія тут могла б забезпечити вже кращі підходи. 

Географ‐геоморфолог  д‐р  Отто  Kліппель  в  праці  “Стан  польського  дослідження  гео‐
графії поселення в дистрикті Галичина” [31] представляє відповідну літературу щодо Гали‐
чини, реґіонально розділеної на Надсяння, Розточчя, Верхнє Надбужжя, Львівщину, Жидачів‐
щину, Стрийщину та Поділля, а також з історичних джерел. Серед 38 польськомовних праць є 
і статті польських географів Юзефа Вонсовича (Z geografii Lwowa, 1932 р.) та Вацлава Качо‐
ровського  (Geograficzne  oblicze  Lwowa,  1938  р.).  Автор  своїм  заключним  словом  вважає,  що 
майбутніми  дослідженнями  в  цій  галузі  мають  займатися  німці.  Надзвичайно  цікавими  з 
точки зору української географії є дві  інші статті Kліппеля: в його праці “Стан геоморфоло‐
гічного дослідження в Генеральній Губернії” [32] аналіз 100 джерел (серед них 15 німецько‐
мовних, в т.ч. три з Німецького університету ім. Карля в Празі щодо Татрів, решта – польсько‐ 
та українськомовні) ділиться таким чином: перігляціальна поверхня – структура льодовико‐
вих  відкладень  –  зледеніння  Татрів  і  Карпат  –  внесок  реґіонального  делювіального  дослід‐
ження – отвори і озера – озера низовини – озера і болота Полісся – гірські озера. Монографія 
Юрія  Полянського  “Подільські  етюди:  Тераси,  лєси  і  морфолоґія  галицького  Поділля  над 
Дністром” (Львів, НТШ, 1929 р. – на українській та німецькій мовах), де автор розпараллелить 
делювіальні  утворення  північного  та  альпійського  зледенінь,  викликала  особливу  увагу 
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Кліппеля, який хотів повернутися до її обговорення в іншому контексті – що не відбулося. В 
статті  “Ґрунто‐руйнівні  події  в  галицько‐західно‐українському  чорноземному  регіоні”  [33] 
Кліппель спочатку вживає типові фрази цих часів, що “з процесом зростання німецької сфери 
впливу в подільсько‐західно‐український культурний степ” збільшилися продовольча безпека 
і  загальна поверхня щодо харчової продукції,  де у  зв’язку з обговоренням питань прихиль‐
ності ґрунту виникала можливість культивування з військово‐хімічної точки зору важливих 
рослин.  В  головній,  чисто  науковій  частині  праці  автор  докладно  описує  геоморфологічне 
явище  “яр”  (owrag,  з  рос.  –  в німецькій  географії  аж пізніше прийняли терміни як Erosions
rinne або Runse, чи Gully, з англ.), а ареал поширення ярів називає “Південну Росію” – бо таким 
чином,  як правило,  згадувалася в  географічній літературі до  того часу. Але це мав на  увазі 
ландшафт  без  певних меж,  в  даному  контексті  уникали  слово  “Україна”, що  поєднує  в  собі 
ідею різко вираженої політичної або національної території, межі якої – тим більше не збіга‐
ються з межами території явища “яр”. Автор правильно пояснить причини деградації ґрунтів 
і  своєрідного морфологічного формування ярів, що є як тектонічного, так  і кліматичного, а 
також ґрунтознавчо‐гідрологічного та екологічно‐ботанічного роду. В кінцевій частині статті 
“порівняння з процесами ерозії ґрунтів і форм на інших територіях” Кліппель порівнює інші 
більш або менш подовжені, порожнисті форми з самим напрямком схилу, створені поверхне‐
вими  стоками  води  та  описує  сім  типових  форм  центрально‐європейських  долин  схожого 
генезису та представляють тодішній стан дослідження, придатного для пояснення створен‐
ня  яру.  Вони  характеризуються  трьома  формами  вигляду,  які  являють  собою  порожнисту 
форму – поздовжній розріз, розтин і план. 
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Характерною ознакою нинішнього етапу розвитку  суспільної  географії  є формування, 

поряд  з  традиційними,  нових  методологічних  підходів  і  парадигм.  В  останнє  десятиліття 
відбувається стрімке становлення так званого стадійноеволюційного підходу в дослідженнях 
суспільно‐територіальних комплексів різних ієрархічних рівнів (груп країн, окремих країни, 
їх регіонів, міських агломерацій тощо) та  їх компонентів  (економіки,  соціуму, природно‐ре‐
сурсної  сфери  та  ін.).  Цей  підхід  передбачає  послідовну  зміну  в  розвитку  країн  та  регіонів 
трьох основних (принаймні до останнього часу) стадій – доіндустріальної,  індустріальної та 
постіндустріальної. Між основними стадіями існують і проміжні, такі як низькоіндустріальна 
та високоіндустріальна. 

Однак, таке спрямування еволюційного розвитку регіонів повинно розглядатись, перед‐
усім,  як  загальна  схема  послідовного  чергування  окремих  стадій.  Реальний  регіональний 
розвиток  не  являє  собою  невідворотний  односпрямований  лінійний  процес.  Навпаки,  він 
характеризується різноспрямованістю та поліваріантністю. В силу дії комплексу внутрішніх 
та  зовнішніх  чинників  (як  об’єктивного,  так  і  суб’єктивного  характеру)  та  реалізованих  у 
різні часи суспільно‐історичних компромісів на осі розвитку може виникати ціла низка точок 
біфуркації,  в  яких  відкриваються  своєрідні  “пучки  можливостей”.  Іншими  словами,  у  певні 
моменти, коли система перебуває у нестійкому стані, можлива зміна напряму її розвитку за 
одним  із  декількох  альтернативних  варіантів.  Особливо  важливе  значення  при  визначенні 
шляху  розвитку  регіонів  у  таких  ситуаціях  відіграє  чинник  адекватної  поведінки  еліт  та 
свідомих цілеспрямованих дій соціуму. 

Користуючись  загальноеволюційною  термінологією,  можна  виділити  три  основні  на‐
прями  еволюційного розвитку регіонів  – ароморфоз  (ускладнення  структури та  організації 
суспільно‐територіальної  системи  регіону,  при  якому  здійснюється  його  перехід  до  вищої 
стадії розвитку), адаптацію  (пристосувальні зміни структури, які не ведуть до переходу на 
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вищу стадію розвитку) та деградацію (деструктивні зміни, що зумовлюють спрощення струк‐
тури, відхід регіону до попередніх стадій розвитку). 

Іншими  словами,  в  процесі  стадійно‐еволюційного  розвитку  суспільно‐територіальні 
комплекси країн та регіонів  і  їх структурні компоненти зазнають постійних трансформацій 
як прогресивного так і регресивного спрямування. 

Регіональний  розвиток  значною  мірою  визначається  дією  ендогенних  (внутрішніх) 
чинників, що  іманентно притаманні регіонам будь‐якого  ієрархічного рівня. Дія таких чин‐
ників складає сутність механізму саморозвитку регіону, оскільки вони “вбудовані” в окремі 
регіональні  структури,  передусім  в  його  економіку.  Ці  чинники  створюють  ефект  мульти‐
плікатора,  який  забезпечує  формування  та  подальший  розвиток  інших  компонентів  регіо‐
нальних структур. 

Таким  чином,  будь‐які  структурні  зміни,  що  відбуваються  в  економіці,  зумовлюють 
відповідні  трансформації  в  усіх  інших  структурах  суспільно‐територіального комплексу ре‐
гіону.  Тобто,  трансформація  економіки виступає  в  якості  імпульсу регіонального розвитку. 
Характер цієї  трансформації,  її  інтенсивність та  спрямованість  засвідчують місце та вектор 
“руху” країни чи її регіонів на шкалі стадійно‐еволюційного розвитку. 

Дослідження  особливостей  структури  економіки  та  її  динаміки  в  галузевому  аспекті 
ґрунтується на порівняльному структурно‐секторальному аналізі. В його основі лежить засто‐
сування моделі Фішера–Кларка. Вона передбачає аналіз динаміки співвідношень первинного 
(види економічної діяльності, що зв’язані з вилученням з навколишнього середовища природ‐
них ресурсів – сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво, 
добувна  промисловість),  вторинного  (види  економічної  діяльності,  що  здійснюють  та  за‐
безпечують переробку ресурсів – переробна промисловість, виробництво та розподіл електро‐
енергії газу та води, будівництво, діяльність транспорту та зв’язку) та третинного (вся сфера 
обслуговування) секторів економіки. 

Зрозуміло,  що  на  різних  етапах  стадійно‐еволюційного  розвитку  регіонів  співвідно‐
шення цих секторів економіки буде неоднаковим. Так, абсолютне переважання третинного 
сектору  (близько 70 %) з домінування галузей ринкової  інфраструктури (різні види фінан‐
сово‐кредитної  діяльності),  науково‐дослідної  та  проектно‐конструкторської  діяльності, 
надання підприємницьких послуг (консалтинг, інжиніринг, реклама, маркетинг і т. п.) в еко‐
номіці  регіону  є  свідченням  його  постіндустріального  статусу;  висока  частка  виробництв 
вторинного сектору (30 % і вище) визначає індустріальний та високо індустріальний статус 
регіону;  така  ж  частка  первинного  сектору  економіки  свідчить  про  його  низько  індустріа‐
льний, чи навіть доіндустріальний розвиток. 

Важливе  значення  при  цьому  має  дослідження  динаміки  структури,  оскільки  це  до‐
зволяє  виявити  основні  тенденції,  “траєкторію”  економічного  розвитку  регіону.  Зростання 
чи  зменшення  частки  окремих  видів  економічної  діяльності  та  секторів  економіки  регіону 
досить чітко демонструють його “просування” по “стадійно‐еволюційній шкалі” і є важливим 
підґрунтям  для  розробки  проектних  рішень  щодо  перспектив  розвитку  територіальної 
організації господарства країни та її регіонів. 

Дослідження структури економіки України та її динаміки здійснювався нами на основі 
аналізу валової доданої вартості окремих видів економічної діяльності за період 2002–2010 ро‐
ків (табл. 1). 2002 рік був взятий як базовий тому що саме в цьому році вперше проводились 
розрахунки ВДВ по регіонах країни за КВЕД. 

Аналіз  структури  економіки  України  дозволяє  визначити  її  загалом  як  індустріальну 
державу. В динаміці структури економіки в останній період відмічається стрімке зростання 
частки  третинного  сектору  при  значному  зниженні  вторинного  та  стабілізації  первинного 
секторів  економіки.  Не  дивлячись  на  зростання  третинного  сектору,  така  ситуація  не 
свідчить про становлення в країні постіндустріального суспільства. Пояснюється це низкою 
причин.  

1.  Зростання  третинного  сектору  відбувається  не  за  рахунок  “постіндустріальних” 
видів діяльності, а переважно за рахунок тих, що формують сферу обміну (торгівля, операції з 
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нерухомістю тощо). Помітне ж зростання частки фінансової діяльності зумовлюється скоріше 
розвитком  ринкової  системи  господарювання,  ніж  прогресивними  економічними  транс‐
формаціями. 

Таблиця 1 
Динаміка структури валової доданої вартості України 

Види економічної діяльності та сектори економіки 
У фактичних цінах, відсотки 

до підсумку 
2002 р.  2005 р.  2010 р. 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство  14,4  10,2  8,3 

Рибальство, рибництво  0,1  0,1  0 

Добувна промисловість  4,9  4,5  6,6 

Всього у первинному секторі економіки  19,4  14,8  14,9 

Переробна промисловість  19,8  21,9  15,8 

Виробництво та розподіл електроенергії газу та води  5,6  3,8  3,5 

Будівництво  3,8  4,1  3,3 

Діяльність транспорту та зв’язку  13,5  12  11,1 

Всього у вторинному секторі економіки  42,7  41,8  33,7 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 

12,0  14,2  16,5 

Діяльність готелів та ресторанів  0,6  0,6  1 

Фінансова діяльність  3,0  5  7 
Операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг 
підприємцям 

7,3  7,7  10 

Державне управління  4,3  5,2  5,2 

Освіта  5,3  5,3  5,6 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  3,6  3,5  4,2 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 

1,8  1,9  1,9 

Всього у третинному секторі економіки  37,9  43,4  51,4 

РАЗОМ  100,0  100,0  100,0 
 

2.  Зниження  вторинного  сектору  зумовлено,  головним  чином,  стрімким  падінням 
частки переробної промисловості. На цьому тлі вкрай низькою залишається частка високо‐ 
та середньотехнологічних промислових виробництв. 

3.  Динаміка  первинного  сектору  економіки  країни  характеризується  стрімким  зро‐
станням в останні роки частки добувної промисловості. Причина цього, очевидно криється в 
утвердженні в країні кланово‐олігархічної системи, орієнтованої на швидке отримання над‐
прибутків. Розробка надр та видобуток мінеральної сировини при сприятливій кон’юнктурі 
міжнародних ринків більш ніж будь‐який інший вид економічної діяльності забезпечує це. 

Масштабні  інвестиційні  проекти  які  сьогодні  є  в  країні  і  у  найближчій  перспективі 
плануються до реалізації, свідчать про те, що дана тенденція буде посилюватись. Перед усім 
я  маю  на  увазі  проекти  з  формуванню  потужного  гірничорудного  комплексу  в  зоні  Кре‐
менчукської магнітної  аномалії  (Полтавська область),  будівництво комбінату по видобутку 
та збагаченню титано‐апатитових руд Житомирщини, нарощування обсягів видобутку ура‐
нової руди в Кіровоградській області та багато інших. Більшість з цих проектів є екологічно 
небезпечними та не сприяють збалансованому та динамічному розвитку регіонів. 

Сам по собі розвиток добувної промисловості створює певний інерційний ефект в еко‐
номіці,  унеможливлює  прогресивні  зрушення  в  її  структурі.  Пояснюється  це  тим,  що  дана 
галузь  характеризується  загалом  незначними  пропульсивними  властивостями  (здатністю 
створювати  мультиплікативний  ефект,  генерувати  та  поширювати  імпульси  розвитку  на 
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оточуючу територію, диверсифікувати та ускладнювати економічні структури). У поєднанні 
з  низькою  технологічністю  гірничорудного  виробництва  все  це  має  дистимулюючий  для 
високотехнологічних виробництв ефект, що і гальмує становлення інноваційної моделі еко‐
номікит країни, її перехід до постіндустріальної стадії. 

В сукупності дані тенденції у розвитку структури економіки країни можна визначити 
як  її  деструктивну  трансформацію. Це може  свідчити про поступову  деградацію  економіки 
держави, її відхід до стадію низько індустріального розвитку. При цьому слід зазначити, що 
усі ці процеси, в тій чи іншій мірі характерні для більшості регіонів України. 

Враховуючи  і  без  того  значне  стадійне  відставання  розвитку  економіки  України  від 
наймогутніших  держав  світу,  посилення  вказаних  тенденцій  може  призвести  до  катастро‐
фічних наслідків. 
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В  Республике  Беларусь  в  условиях  обеспечения  устойчивого  развития  и  достижения 
экономического роста проведение социально‐экономических реформ является объективным 
процессом. Одним из необходимых условий социально‐экономического роста и проведения 
реформ  в  любом  государстве  независимо  от  уровня  развития  выступает  состояние  инсти‐
тута семьи и семейно‐брачных отношений в обществе. 

Основным индикатором благополучия института семьи в стране является количество 
разводов  и  соответственно  свидетельством  неблагополучия  выступает  рост  количества 
разводов.  Растущий  интерес  к  проблеме  разводов  в  мире  и  в  странах  Европы  со  стороны 
Парламента  ЕС,  правительств  государств,  государственных  и  общественных  организаций 
находит отражение в международных отчетных и декларативных документах, включающих 
выводы об основных тенденциях в сфере разводов, как в мире, так и в отдельных регионах и 
странах.  По  данным  Демографического  ежегодника  ООН  за  2009–2010  гг.  первое  место  в 
мире по числу разводов на 1000 жителей заняла Россия (4,9) [2]. 

Свидетельством  актуальности  данной  проблематики  является  тот  факт,  что  один  из 
основных разделов Демографического отчета Статистического офиса Европейского Союза за 
2010  г.  был  полностью  посвящен  тенденциям  в  области  разводов  [3].  Заглавным  тезисом 
отраслевого обзора была фраза: “все меньше браков, все больше разводов”. В странах Евро‐
пейского Союза в настоящее время происходит неуклонный рост количества разводов. Так, 
                                                 

1  Исследование  выполнено  в  рамках  проекта ЮНФПА  “Поддержка  реализации  Национальной 
программы демографической безопасности Республики Беларусь” 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Суспільна географія” 199 

 

если в 1970 г. на 1000 жителей приходился 1 развод, то сейчас эта величина возросла до 2. 
Между  странами  существуют  значительные  различия  по  уровню  разводимости.  Государ‐
ствами  ЕС  с  наибольшими  значениями  числа  разводов,  приходящихся  на  1000  жителей, 
являются  Бельгия  (3,0),  Литва  (3,0),  Чешская  Республика  (2,9),  Швейцария  (2,8).  Самым 
малым количеством разводов характеризуются Ирландия (0,7), Черногория и Македония (по 
0,8), а также Италия (0,9). Республика Беларусь по данным международной статистики зани‐
мает особое место в рейтинге разводов – второе место в мире после России,  с показателем 
3,9 ‰. Третье место принадлежит Молдове – 3,2 ‰. У западных соседей Беларуси – в Польше – 
уровень разводимости составляет 2,1 ‰, у южных соседей – в Украине – 3,2 ‰. 

В  данном  исследовании  проведен  анализ  разводимости  на  макро‐  и  мезогеографи‐
ческом уровнях за период 1970 – 2010 гг. Период выбран в связи с тем, что предшествующие 
годы  вошли  в  демографическую  историю  как  период  относительно  устойчивой  семьи  с 
двумя детьми, после чего началась трансформация. 

Главной  тенденцией  разводимости  в  Республике  Беларусь  является  поступательный 
рост  с  отдельными  колебаниями  в  определенные  годы.  В  1970  г.  общее  число  разводов 
составило 17060. За 1970–2010 гг. их число выросло более чем в два раза и в 2010 г. достигло 
величины 36655  [1]. В динамике общего  числа разводов  в Республике Беларусь нами выде‐
лено пять периодов, которые характеризуются различными трендами. Первый период: 1970–
1980 гг.  –  отличается  неуклонным  ростом  числа  разводов,  связанным  с  первыми  транс‐
формационными изменениями института семьи в стране в конце 1970 – начале 1980‐х гг. и 
последующим  преддверием  политической  и  социально‐экономической  трансформации.  За 
этот период число разводов выросло почти в два раза – с 17 до 32 тыс. Второй период: 1980–
1987 гг.  ‐  характеризуется  относительно  устойчивой  картиной  разводов,  количество  кото‐
рых держалось на уровне 30 тыс. С 1987 г. начинается третий период, характеризующийся 
неуклонным ростом количества разводов (за исключением двух годов 1994–1995 гг.) вплоть 
до 1999 г., чтобы было связано с политическими и социально‐экономическими трансформа‐
циями в  стране,  вызванными распадом СССР и переходом к рыночным реформам и новым 
условиям хозяйствования. Рост разводов происходил преимущественно в городах страны. В 
сельской  местности  число  разводов  увеличивалось  незначительными  темпами.  Между  го‐
родской и сельской местностью существовал более чем трехкратный разрыв в числе разво‐
дов – 13,0 и 4,0 тыс. В целом, масштабы разводов в Беларуси в этот период были отражением 
сценария  процесса  в  городах.  С  1999 г.  до  2004  г.  начинается  четвертый  период,  характе‐
ризующийся первым значительным за исследуемый период спадом их числа. Если в 1999 г. 
число  разводов  составляло  47,3  тыс.,  то  в  2004 г.  этот  показатель  сократился  на  40  %  до 
29,1 тыс., достигнут уровня 1978–1979   qгг.  Следует  отметить,  что  при  различных 
трендах  динамики  в  городской  и  сельской  местности,  спад  разводов  наблюдался  как  в 
городе, так и в селе. С 2005 г. начинается современный период, которому свойственен подъем 
показателей числа разводов. Наибольший рост характерен для городского населения страны 
–  24,6  до  31,6  тыс.  –  на  32  %.  Среди  сельского  населения  рост  разводов  происходит  в 
настоящее  время  незначительно.  Разрыв  в  числе  разводов  среди  городского  и  сельского 
населения  объяс‐няется  не  столько  различиями  в  ментальных  установках  городских  и 
сельских жителей, сколько истощением демографического потенциала, резким сокращением 
репродуктивного  контингента  и  демографическим  старением  в  сельской  местности 
Беларуси. 

Если  в  1970  г.  общий коэффициент  разводимости  в  Беларуси  составлял 1,89 ‰,  то  в 
2010 г. он возрос почти в два раза до отметки 3,86 %. Наивысших значений – 4,71 ‰ – коэф‐
фициент достиг в 1999 г., после чего произошло его сокращение в 1,6 раза. Однако в настоя‐
щее время общий коэффициент разводимости в Беларуси, как было сказано выше, остается 
очень высоким на фоне стран Европы и мира в целом, что выступает индикатором неблаго‐
получия института семьи в стране. 

Среди  городского  населения  на  протяжении  всего  периода  уровень  разводимости 
остается значительно выше, чем среди сельского. В 1970 г. в городе коэффициент составлял 
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3,30 ‰, в селе – в три раза меньше – 0,79 ‰. Вплоть по середины 1970‐х гг. коэффициент 
разводимости в сельской местности не поднимался до отметки 1 ‰, в то время как в городе 
он устойчиво удерживался на уровне 3,5 ‰. Условное сближение стало наблюдаться в 1990‐е 
гг.,  когда  в  городской местности он превысил 5 ‰,  а  в  сельской  –  2,5 ‰. Наивысших  зна‐
чений коэффициент разводимости в городах Беларуси достиг в 1999 г. – 5,57 ‰, в сельской – 
в 1997 г. – 2,82 ‰. В настоящее время разрыв между городскими и сельскими жителями по 
общему коэффициенту разводимости сократился, однако остается более чем двукратным – 
4,45 и 2,11 ‰ [1] (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика разводимости населения в Республике Беларусь 

Год 
Число разводов  Общий коэффициент разводимости, ‰ 

Беларусь  город  село  Беларусь  город  село 

1970  17060  13034  4026  1,89  3,30  0,79 

1975  23443  18194  5249  2,51  3,85  1,14 

1980  31214  25011  6203  3,24  4,60  1,48 

1985  31197  25311  5886  3,13  4,12  1,54 

1990  34986  29123  5863  3,43  4,30  1,71 

1995  42119  34932  7187  4,13  5,04  2,20 

2000  43512  35662  7850  4,36  5,11  2,61 

2005  30531  25810  4721  3,16  3,71  1,75 

2010  36655  31603  5052  3,86  4,45  2,11 

 
В течение 1970–2010 гг. в структуре преобладают разводы среди городских жителей ‐ 

82 на 18 % соответственно. Тенденция роста доли городского населения в структуре разво‐
дов Беларуси является устойчивой и поступательной – на всем протяжении периода наблю‐
дается  увеличение  разрыва  между  городом  и  селом.  Это  явление  объясняется  не  столько 
различиями в семейно‐брачных отношениях у городских и сельских жителей, сколько факто‐
ром роста численности и доли городского населения в результате урбанизации и индустри‐
ализации страны, массовой миграции из села в город. 

Тренды  динамики  разводимости  в  разрезе  регионов  совпадают  с  общереспубликан‐
ским,  однако  уровень  территориально  дифференцирован.  Анализ  динамики  региональных 
различий позволил выявить ряд пространственно‐временных тенденций. Первая тенденция 
заключается в лидирующих позициях по уровню разводимости на всем протяжении периода 
столицы – г. Минска. Уже в 1988 г. этот показатель принимал очень высокие значения ‐ 4,5 ‰. 
В 1993 и 1995 гг. он достигал наивысшей отметки – 5,5 ‰, а в 2004 ‐2006 гг. опускался до 3,8 ‰. 
В  настоящее  время  в Минске  общий  коэффициент  разводимости  достиг  отметки  1988  г.  и 
составляет  4,5 ‰.  Наряду  со  столицей  наиболее  высокими  показателями  разводимости  в 
1988  г.  характеризовались  Гомельская  (3,6 ‰), Могилевская  (3,5 ‰) и  Витебская  области 
(3,5 ‰).  Для  Брестской  и  Гродненской  области  характерны  наименьшие  значения  (2,3  и 
2,4 ‰),  что  объясняется  этнической  и  конфессиональной  структурой,  а  также  культурно‐
историческими  и  семейными  традициями  регионов.  Минская  область  занимала  в  1988  г. 
промежуточную  позицию  среди  областей  по  разводимости  –  2,9 ‰.  За  1988–2010  гг.  наи‐
больший рост разводимости характерен для Брестской, Гродненской областей – в 1,4 раза, и 
Минской областей ‐ в 1,3 раза. За 1970–2010 гг. пространство разводимости осталось устой‐
чивым  ‐  зона  более  высокого  уровня  разводимости  формируется  наряду  с  г.  Минском  в 
Витебской,  Гомельской и Минской области  (по 3,9 ‰). Наименьшие  значения  (но  соответ‐
ствующие высокому уровню) характерны для Брестской области – 3,4 ‰ [1]. 
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Второй тенденцией  динамики  региональной  структуры разводимости  является  сгла‐
живание пространства и сокращение разрыва между областями. Если в 1988 г. между регио‐
нами были полуторакратные различия, то в настоящее время они сократились до 1,3 раза. 

Третьей тенденцией  выступает  дифференциация  регионов  по  трендам  разводимости 
городского  и  сельского  населения.  Тренды  динамики  городского  населения  различны  в 
разрезе  областей. В  Гомельской и Могилевской области произошло  сокращение числа раз‐
водов  в  среднем  на  4 %.  В  остальных  областях  наблюдается  рост  ‐  в  среднем  на  36 %  ‐  с 
наибольшими значениями в Брестской области (64 %), наименьшими – г. Минске (27 %). 

Региональные тренды динамики  за  1988–2010  гг.  по  числу разводов  среди  сельского 
населения  отличаются  от  городской местности. Для  всех  областей  характерно  сокращение 
числа разводов среди сельского населения, за исключением Гродненской области, где с 2009 г. 
отмечается незначительное увеличение показателя. 

Наибольшее  количество  разводов  в  Республике  Беларусь  приходится  на  две  возраст‐
ные группы структуры – 25–29 лет и 30–34 года – при среднем значении коэффициентов в 
первой группе для мужчин 24 ‰, для женщин – 25 ‰; во второй – для мужчин 23 ‰, для жен‐
щин  ‐ 20 ‰. Между разводами мужчин и женщин разных возрастов  существуют различия, 
заключающиеся:  1)  в  более  выраженном  старении  возрастной  структуры  разводов  среди 
мужчин – сдвиге ее на более поздние возрастные группы по сравнению с 1980 г. – на 30–34 и 
35–39 лет; 2) в более резком сокращении разводов среди женщин в молодых возрастах; 3) в 
росте значений коэффициента с последующим сокращением у мужчин до 59 лет, у женщин – 
до 54 лет. 

Динамика индекса разводимости в Республике Беларусь также характеризуется ростом 
за период 1990–2010 гг. Если в 1990 г. в стране один развод приходился в среднем на 3,5 бра‐
ка,  то  в  настоящее  время  –  на  2,5,  что  выступает  ярким  свидетельством  нестабильности 
института брака. 

Анализ специальных коэффициентов разводимости первых браков показал тенденцию 
роста за 1980–2010  гг. в полтора раза и свидетельствует о расторжении в среднем каждого 
второго заключенного брака в 2010 г. по сравнению с каждым третьим в 1970 г. 

В  структуре  разводов  по  продолжительности  брака  за  1980–2010  гг.  в  наибольшей 
степени (в 1,7 раза) увеличилось количество разводов, приходящихся на относительно моло‐
дые браки – продолжительностью 1, 2, 3 и 4  года. Относительно стабильными в  структуре 
являются браки продолжительностью до одного года и самые продолжительные браки – 15–
19 и более 20 лет. 

В структуре разводов по очередности за период 1970–2010 гг. в Беларуси наблюдается 
устойчивая тенденция преобладания первых разводов над повторными в соотношении 86 % 
и 14 %.  

В целом, состояние института семьи в Республике Беларусь оценивается как кризисное 
и характеризуется: 
 ростом уровня разводимости; 
 ростом числа разводов, приходящихся на одну женщину и мужчину; 
 ростом числа разводов, приходящихся на один брак; 
 сокращением средней длительности брака; 
 увеличением вероятности развода первых браков; 
 региональной  дифференциацией  разводимости,  обусловленной  социально‐экономи‐

ческими, этно‐культурными и конфессиональными факторами. 
Выявленные  тенденции  представляют  серьезную  демографическую  угрозу  государ‐

ства  и  требуют  качественно  новых  подходов,  во‐первых,  к  мониторингу  процесса  разво‐
димости  в  стране,  во‐вторых,  к  разработке  направлений  демографической  безопасности  в 
сфере семьи и брака на региональном уровне, в третьих, в идеологическом и нравственном 
воспитании  молодежи,  а  также  преемственности  поколений.  Сочетание  и  реализация  дан‐
ных условий наряду с глубокими культурно‐историческими и семейными традициями бело‐
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русского  общества  будут  способствовать  появлению  положительных  тенденций  в  сфере 
семьи и брака в Республике Беларусь. 
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Місто  динамічна,  мінлива  в  часі  система,  розвиток  якої  поєднує  кількісні  та  якісні 
зміни. Якісні  зміни в  системі  характеризують рух  системи,  її  розвиток. Даним змінам пере‐
дують кількісні  зміни,  які накопичуються в  системі  в результаті функціонування. Кількісні 
зміни  статичні  й  піддаються  аналізу.  Дані  зміни  можуть  носити  позитивний  і  негативний 
характер  та  відображають  напрям  розвитку  системи.  Накопичення  кількісних  змін  в  резу‐
льтаті боротьби між відживаючим і розвиваючим характеризують стан спокою, який прояв‐
ляється в процесі функціонування системи.  “Місто, як соціально‐економічна система знахо‐
диться в постійній зміні, причинами якої є внутрішні суперечності. Форми змін можуть бути 
різними,  проте  під  розвитком  розуміється  лише  та  форма  змін,  при  якій  існує  відмова  від 
старої форми функціонування підсистем міста  і  перехід  на нову,  таку, що  супроводжується 
кількісними  змінами”  [4].  Накопичення  кількісних  змін  (зростання  чисельності  населення, 
рівня життя населення, ресурсного потенціалу тощо) в місті, обумовлює протиріччя та пере‐
хід  від  одних  типів  міст  до  інших  –  від  малих  до  середніх  та  великих,  від  моно‐  до  полі‐
функціональних  тощо.  Зміни  типів  міст  спричинені,  насамперед,  суспільним  розвитком  і 
пов’язані  зі  збереженням  цілісності  системи  місто.  Відповідно  для  збереження  цілісності 
різних систем місто  (мале,  середнє, велике) використовуються певні механізми, а розвиток 
даних систем супроводжується виникненням різних явищ і процесів.  

Наскільки швидко відбуваються  якісні  зміни в міській  системі різного типу? Чи  існує 
залежність між типом міста та його розвитком? Це далеко не повний перелік питань, на які 
відсутні однозначні відповіді та які потребують історичного аналізу становлення і розвитку 
міст. 

Питання  розвитку  міст  в  різні  історичні  епохи  розглядалися  науковцями  історичних 
(М.  Е. Кавун,  Я.  В. Верменич,  В.  І. Дмитрук,  С.  І. Архипова,  П.  Т. Тронько  тощо)  [1–3],  геогра‐
фічних  (Д.  В. Ткач,  Т.  Б. Заставецький, Ю.  І. Пітюренко  тощо)  [8,  9]  та  інших  галузей  знань. 
Крім  того,  для  більшості  міст  написані  історичні  нариси,  які  відображають  процес  форму‐
вання  і розвитку конкретного міста у різні епохи, а постановою Кабінету Міністрів України 
“Про  затвердження  списку  історичних  населених  місць  України”  від  2001  р.  для  усунення 
суперечностей вказані дати створення міст. Проте навіть при наявності такого різноманіття 
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наукових праць, досить складно зустріти узагальнюючу інформацію за певною групою міст, 
зокрема великими містами. 

Відповідно робота  спрямована на дослідження процесу появи  і  становлення  сучасних 
великих міст України в розрізі країни. Дослідженням охоплені сучасні великі міста України (з 
чисельністю понад 100 тис. осіб). Адже в різну епоху під великими містами розуміли міста з 
різною чисельністю населення, їх функціонально‐адміністративним призначенням у суспіль‐
стві. Зокрема, до жовтня 1917 р. в Росії (більша частина території нашої країни знаходилася в 
складі  цієї  держави)  до міст  відносили  поселення,  яким  було  присвоєно  законом  особливе 
адміністративне управління та облаштування території. 

При  аналізові  історії  формування  і  розвитку  великих  міст,  враховуючи  розрізненість 
джерел,  доводилося  використовувати  вибірковий  метод,  вдаватися  до  різних  аналогій  та 
зіставлень, спиратися у висновках на розрізнені та не однотипні факти.  

Оскільки  якісні  зміни  характеризують  розвиток,  зупинимося  на  ключових  моментах 
розвитку  міської  системи:  від  виникнення  населеного  пункту  в  минулі  епохи  як  міста,  до 
сучасного етапу розвитку великих міст. Одним з основних моментів якісної зміни в міській 
системі в процесі  її розвитку є  зародження,  створення міста,  а в епоху феодалізму було на‐
буття  Магдебурзького  права.  Згідно  даного  права  місто  звільнялося  від  управління  і  суду 
феодала,  затверджувалися  права  міських  жителів  –  купців,  міщан,  ремісників  в  обранні  й 
діяльності  органів  самоврядування,  у  вирішенні  питань  торгівлі,  судочинства,  опіки,  спад‐
кування, міського побуту тощо. Більшість сучасних великих міст до ХVІІ ст. отримали Магде‐
бурзьке право. Ще одна особливість цього права для міст полягала в тому, що разом з грамо‐
тою  на  заснування  містам  надавалися  привілеї  на  ярмарки  і  торги,  здійснення  обміну  то‐
варами між містом і селом. Дана функція збереглася й до наших днів і чим більше місто, тим 
інтенсивніше здійснюється обмін. 

Друга характеристика якісних змін міста, яка забезпечила його подальший розвиток, є 
отримання ним адміністративно‐територіального статусу: столиця, повітове місто, окружне 
місто, обласне місто, місто обласного чи республіканського підпорядкування тощо. Більшість 
міст в минулі епохи мали певний статус, що позитивно вплинуло на  їх розвиток. Яскравим 
прикладом може слугувати Київ – столиця Київської Русі, Луцьк – столиця Галицько‐Волин‐
ського князівства  та  інші міста.  Сьогодні  всі міста даної  групи також мають певний  статус 
(табл.  1).  Адміністративний  вплив  спостерігається  і  в  розвитку  Тернополя,  Івано‐Франків‐
ська  (Станіслава)  та  інших  міст  країни.  Так  “на  структурний  розвиток  міської  мережі  у 
міжвоєнний  період  значно  вплинуло  створення  на  території  краю  трьох  воєводств:  Львів‐
ського, Тернопільського, Станіславського. Це стимулювало розвиток Тернополя та Станісла‐
вова,  які  доволі  швидко  відсунули  на  другий  план  давні  українські  галицькі  міста  Пере‐
мишль,  Коломию  та  Дрогобич”  [7].  Адміністративні  реформи  сприяють  розвитку  міської 
мережі  та  розвитку  самих міст,  які  супроводжуються  завжди  кількісними  змінами  у містах 
(ростом чисельності населення, ВВП на одну особу тощо), формуючи підґрунтя для якісних 
змін. 

Як відомо, будь‐яке місто формується під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів. 
До  об’єктивних факторів  відносять:  природні,  економічні,  суспільні,  технічні  відповідно  до 
рівня НТП. До суб’єктивних – політичні, адміністративні, юридичні, планувальні. Так плану‐
вальні  –  створення  унікальних  архітектурних  ансамблів,  створення  композиційно  завер‐
шеного образу міста, що надає переваги при подальшому розвитку, в поєднанні з вигідним 
геоекономічним положенням та позитивним впливом адміністративного і суспільного меха‐
нізму. Міста з потужними планувальними факторами, навіть коли залишаються малими чи 
середніми містами, стають перлинами архітектурного мистецтва. Великі міста стають турис‐
тичними центрами (Львів, Одеса тощо) національного та світового рівня. 

Вже при формуванні перших міст спостерігається синергетичний вплив різних факто‐
рів. На початкових етапах розвитку людської цивілізації, вибір місця під поселення, на пер‐
ший  погляд,  обумовлювався  природними  факторами.  Проте  “основою  розвитку  міст  …  є 
поділ праці, рівень якого є рівнем розвитку економічного життя країни” [5], тобто присутні 
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соціально‐економічні фактори. По мірі розвитку суспільства кількість факторів, які обумов‐
лювали  становлення  і  розвиток  міста  розширювалася.  До  природних  факторів  приєдну‐
валися економічні, політичні, адміністративні, суспільні тощо. Сьогодні розвиток міста зале‐
жить від взаємодії об’єктивних і суб’єктивних факторів. “Нові міські організми розвивались 
неоднаково, на цей процес впливало багато різних факторів, таких як природні умови, спе‐
ціалізація міста, його функціональне призначення, а, найголовніше, суб’єктивні та об’єктивні 
фактори”  [3]. Сила впливу цих факторів обумовлює  інтенсивність розвитку міста, урбаніза‐
ційних процесів й явищ. 

Таблиця 1 
Утворення і статус сучасних великих міст 

Століття 
утворення 
міста 

Міста 
Кількість міст, що мають певний 

статус, а саме: 

кіль‐
кість 

назва 
обласний 
центр 

місто 
обласного 
підпоряд‐
кування 

спеціаль‐
ний статус

VI до н. е.  2  Євпаторія, Керч – 2  –
V  1  Київ 1 –  столиця

IX  2  Житомир, Ужгород 2 –  –
X  1  Чернігів 1 –  –
XI  3  Біла Церква, Кам’янець‐Подільськ, Луцьк 1 2  –
XII  1  Полтава 1 –  –
XIII  2  Львів, Рівне 2 –  –
XIV  2  Вінниця, Черкаси 2 –  –

XV  2  Хмельницький, Чернівці 2 –  –
XVI  2  Кременчук, Тернопіль 1 1  –
XVII  5  Івано‐Франківськ, Макіївка, Слов’янск, 

Суми, Харків 
3 2  –

XVIII  16  Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Кіровоград, Кривий Ріг, 
Лисичанськ, Луганськ, Маріуполь, 

Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Одеса, 
Павлоград,Севастополь, Сімферополь, 

Херсон 

8 7  1

ХІХ  2  Бердянськ, Краматорськ – 2  –
ХХ  5  Алчевськ, Горлівка, Донецьк, Єнакієве, 

Сєверодонецьк 
1 4  –

 
Загалом аналіз становлення  і розвитку великих міст дозволяє виділити певні  законо‐

мірності, а саме: 
 лише  незначна  частка  сучасних  великих  міст  є  древніми  містами,  які  утворилися  як 

центри князівств (Львів, Чернігів, Київ) або міста‐фортеці (Кам’янець‐Подільськ тощо), пере‐
важно на берегах річок; 
 пік  утворення  сучасних  великих  міст  (близько  45  %)  припадає  на  ХVІІ–ХVІІІ  ст.,  що 

обумовлено розвитком промисловості та інфраструктури. В даний період утворюються насе‐
ленні  пункти,  які  одразу  отримують  статус  міста,  та  міста,  які  протягом  століття  залиша‐
ються сільськими населеними пунктами або поселеннями при новостворених підприємствах; 
 майже всі великі міста степової частини України утворилися після реформ Катерини ІІ, 

другої половини ХVІІІ  ст.,  та діяльності  графа Потьомкіна, які розпочали розвиток степової 
частини країни і півострову Крим; 
 прискорила  урбанізацію  південно‐східної  частини  країни  спочатку  промислова  рево‐

люція  потім  індустріалізація.  За  невеликий  проміжок  часу  тут  виросло  більше  половини 
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великих міст. В той час, коли на решті території країни позиції великих міст залишилися за 
містами, які утворилися до ХVІІ ст., за виключенням м. Івано‐Франківська; 
 міста, які утворилися на більшій частині території країни після ХVІІ ст. так і не досягли 

групи великі міста за чисельністю населення, на відміну від міст степової частини країни; 
 майже  всі  великі  міста  обласного  підпорядкування  знаходяться  в  степовій  частині 

країни. 
Тривалий  процес  розвитку  міста  сприяв  накопиченню  традицій,  формуванню  мента‐

літету мешканців, історико‐архітектурної спадщини. Хоча не у всіх містах вона збереглася, бо 
більшість території країни доволі часто, особливо прикордонні території західної та півден‐
ної частини країни, страждали від воєн,  іноді змінюючи й державу. Проте дані міста мають 
глибоке  історичне  коріння,  яке  при  збереженні  історичної  спадщини  даної  території  віді‐
грало б важливу роль у їхньому постіндустріальному розвитку та туристичній привабливості 
нашої країни. 

В загальному, урбанізація в Україні відставала від розвитку промисловості, який штучно 
прискорювався державним втручанням. Міста характеризувалися обмеженими фінансовими 
ресурсами, більшість зберігали доіндустріальні риси – погано розвинуті комунікації, тради‐
ційні форми  господарювання багатьох мешканців  тощо. Дістати міський  статус було вкрай 
важко.  Ряд  сучасних  великих  міст  південного  сходу  країни,  незважаючи  на  значну  чисель‐
ність  населення  і  розвиток  промисловості  залишалися  сільськими  населеними  пунктами 
(Юзівка, Горлівка) або містечками (Нікополь, Кривий Ріг) до періоду індустріалізації. 

Початок радянської епохи характеризується прискореною  індустріалізацією та руйну‐
ванням традиційних селянських господарств, що позитивно впливає на урбанізацію країни і 
ріст великих міст. Розвиток столиці та індустріальних центрів (в промислових районах краї‐
ни) сформував каркас урбанізації та обумовив потребу розвитку великих міст в Центральній 
та  Західній  частині  країни  в  середині  ХХ  ст.,  чому  сприяла  адміністративно‐територіальна 
реформа 20–30 років і 1956 року. Спочатку даний процес супроводжується механічним пере‐
міщенням населення до міст, відставанням у розвитку соціальної сфери, нехтуванням соціа‐
льною  сегрегацією,  що  негативно  впливає  на  розвиток  великого  міста.  Пізніше  розванта‐
ження крупних міст і міських агломерацій здійснювалося за рахунок обмежувальних заходів – 
інституту  прописки,  нехтуючи  стимулюючими  методами  –  створенням  більш  комфортних 
умов проживання в приміській зоні, розвиненої інфраструктури, нижчих податків і платежів 
в  порівнянні  з  міськими.  “Головним фактором  радянської  урбанізації  виступала  промисло‐
вість  …  Урбанізація  розвивалася  на  хвилі  індустріалізації” [6].  Проте  стрімкий  ріст  міст, 
особливо промислових, не забезпечив їхній розвиток. Відповідно індустріалізація допомогла 
вирости багатьом містам до великих, не забезпечивши  їх розвиток, не сформувавши струк‐
туру єдиного організму, який був би стійким до негативних впливів і порушень рівноваги. Це 
стало однією з головних причин в депопуляції та стрімкому сповільненню росту даних міст в 
пострадянську епоху, повернувши частину з них до попередньої групи – середні міста. Тому 
розширення межі групи середні міста дозволило б знівелювати дане явище. Важко не пого‐
дитися з фразою, “що промисловість засіяла країну «містами напівфабрикатами” [6]. 

Отже,  процес  становлення  і  розвитку  великих  міст  супроводжується  якісними  і  кіль‐
кісними змінами, причинами яких виступають суб’єктивні та об’єктивні фактори.  
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Introduction.  In Europe  and  the European Union we  found numerous positive  examples of 
ethnic‐based  territorial  autonomies.  Their  functioning  and  minority‐protecting  significance  have 
proved that they are “not things from the devil”,  they don’t endanger or  impair the sovereignty of 
the  states  in  question,  rather  enriching  them  (e.  g.  South  Tirol,  the  Åland  Islands,  the  German‐
speaking Community of Belgium). 

The more  serious  research  of  the  interethnic  relationships  in  the  countries  of  Central  and 
Eastern Europe has only run up after the great political changes, though even in Western Europe it 
can be traced back just to the end of World War II. In our region the events of the end of 1980’s and 
the beginning of 1990’s have resulted in a more opened way of life, what brought to surface themes 
that were kept back  earlier  (the  social  and  economic  consequences of Trianon,  the  existence  and 
even problems of national minorities in certain countries etc.) All this, in turn, have urged the scien‐
tists (working mainly  in the field of sociology, demography or their borderland sciences) to try to 
explore the processes, influences and reasons that determine the system of relations between different 
ethnic groups  living beside each other. The Eastern Central European and Southeastern European 
feature of  the  relevant  researches  is  that  they were usually motivated by a description or under‐
standing of a certain ethnic problem, conflict (for instance, the population changes, aggressive trans‐ 
and resettlements connected with the pre‐ and post‐history of the World War II resulting in damaging 
the ethnic balance,  thus strained relations,  the situation with  the parts of Hungarian nation  in  the 
Carpathian Basin which have found themselves abroad, or the problems of social integration of the 
Gypsy population). In the present work we have attempted to display some positive Western Euro‐
pean  examples  that,  on  one  hand,  are  evident  proofs  of  different  nationalities’  possible  peaceful, 
harmonic, helpful co‐existence and, on the other hand, may serve with numerous lessons and patterns 
for our region, pondering over and adoption of which would have positive results from the point of 
view of formation of the local interethnic relationships. 
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Positive  Examples  of  Interethnic  Relationships  in  Europe.  a)  The  Germanspeaking 
Community  of  Belgium.  Few  people  know  that  Belgium,  put  down  as  a  binational  state  and 
hallmarked by  the century‐old Flemish–French conflict also has a German minority.  Its number  is 
really not significant, only 75000 (2010) what makes up only 0,7 per cent of the total (11 million) 
population of the country. The Germans live within the province of Liège in Wallonia, beside Belgium’s 
state border with Germany on a  territory of  just  854  square kilometres  (2,8 per  cent of  the  total 
area), on Europe’s only high‐altitude marshland, in nine different settlements. The smaller but more 
densely populated northern part (see Figure 1.) consists of four communities (Eupen, Kelmis, Lont‐
zen, Rearen), while the larger but sparsely populated southern part is made up of five (Amel, Büllin‐
gen, Bütgenbach, Burg Reuland, St. Vith). 

 

 
Figure 1.  Location of the German‐speaking Community of Belgium [9] 

 
Though the German‐speaking Community of Belgium (in German: Deutschsprachige Gemein‐

schaft Belgiens) is significant in the country neither by number nor by the area occupied, it is made 
very  important  through  the  rights  that  are  due  to  its members.  The  present  Belgian  constitution 
declares that Belgium is a federal state consisting of the Flemish, the French (i. e. the two “big ones”) 
and the German Language Communities. The German (beside the Flemish and French) is the third 
official  language of  the country,  the German community  in Belgium has  its own parliament, Prime 
Minister, institute of higher education, theatre, radio station, newspaper etc. and gets a remarkable 
yearly share from the federal budget which,  in turn,  is mainly used for the purposes of education. 
Thus, the Germans form a community which has the same rights as the Flemish and French, even if 
they don’t have  their own  region  as  the  latter  two do. As  their  settling area  is part of  the French 
region,  its  leaders have  the  last word  in  financial questions concerning several dimensions of  life, 
but according to the plans the Germans would also get some economic competences from the region 
in the close future [1]. For all this, of course, the German speakers are grateful to their country and 
try  to  remain  loyal  to  it  to  the utmost: e.  g.  in  times of  the Flemish–French divergence  they put a 
great emphasis on the unity of the Belgian state; their government took an oath of allegiance on the 
Belgian state in the past decade and repeatedly called upon the Flemish and French community to 
save the country’s unity. 

As today is almost nothing heard about the possible problems of the Germans in Belgium, it is 
presumable that their status was settled successfully and adequately. Though the workplaces of the 
German  speakers  are  usually  on  the  other  side  of  the  state  border  (i.  e.  in  Germany),  the  vast 
majority of them, by their own admission, are satisfied with the present situation and don’t wish to 
change it in any way [4]. 
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b) The Swedish Minority of Finland. The Swedish minority  in Finland nowadays makes up 
only  5,5  per  cent  of  the  country’s  total  population  but  they  are  regarded  as  the  one  in  the most 
“comfortable” position among the minorities of Europe. Today they are concentrating on a relatively 
small  area,  mainly  in  the  Åland  (or  Ahvenanmaa)  Islands  and  the  western  and  southern  coast 
(Figure 2), though here we can find several settlements with Swedish majority [8]. 

According  to  the  Finnish  laws  every  town 
and village counts as bilingual in case the share of 
the minority in it exceeds 6 per cent or 3000 peo‐
ple. In the bilingual settlements the official notices, 
laws, decrees, announcements, inscriptions, labels, 
street nameboards are bilingual. If the territory is 
bilingual  the  civil  servants  are  obliged  to  speak 
both  languages.  This  is  because  the  constitution 
assures everybody’s right to conduct one’s business 
at  law‐courts  and  offices  in  the  native  language 
(and also to get the answers in it), all the more, it 
orders the state to satisfy the cultural and econo‐
mic  needs  of  both  the  Finnish  and  Swedish‐spea‐
king  citizens along  the  same principles  [3]. Both 
languages  can  be  used  at  the  parliamentary  ses‐
sions. The language of commanding at the army is 
the Finnish, but  the Swedish speakers are called 
up  to  separate  garrisons.  Interestingly  enough, 
many Finnish speakers also ask for enlisting them 
into  these  garrisons  to  be  able  to  practice  the 
Swedish language.  In the health service it  is also 
required that the employees should communicate 
with the patients in their native tongue. 

Figure 2. The monolingual Swedish (black), bilingual 
(dotted) and monolingual Finnish (white) 

administrative units in Finland [6] 

The Swede‐populated Åland Islands have a 
special status, which is ensured by the prescrip‐
tions of the international law and the Finnish сon‐ 

stitution. The cultural autonomy of the islands is now widened in legal and economic terms, what is 
recognized as a special status by the UN. In addition, the Swedish community in Finland has a full 
and independent system of education from the kindergartens to the universities. 

The  Finland  Swedish  Parliament  (Svenska  Finlands  Folkting)  of  60  doesn’t  possess  legal 
competences, but has an important role in representation of interests beside the Finnish congress. 
Its members are indirectly elected by the Swedish‐speaking population for the period of four years. 
The body holds its plenary sessions every two years, where the actual issues raised by the committees 
and representatives are put on the agenda [2]. Another important element of the minority institutions 
is  the Swedish Programme Department at  the Finnish State Radio and Television, which produces 
its  own  materials  while  the  programmes  are  edited  and  supervised  by  a  Swedish  programme 
council.  Out  of  the  three  channels  of  the  state  radio  one  is  Swedish‐speaking,  and  also  there  are 
several private Swedish channels in the country. 

c) The Germanspeaking Population of South Tyrol. The settling of the status of South Tyrol 
(Südtirol  in  German,  Alto  Adige  in  Italian,  see  Figure  3.)  now  belonging  to  Italy,  respectively  the 
status of local German‐speaking (Austrian) population in the second half of the 20th century is often 
regarded as the model example of the European minority policy, even though the co‐existence of the 
Austrians and Italians in South Tyrol for a long period of time wasn’t peaceful and friendly at all. 

Nowadays each South Tyrolian state and local authority employee is obliged to speak both the 
German and the Italian language. The children start to study each other’s language already at school. 
The  cultural  financial  aids,  the  places  of  work  and  the  flats  in  each  settlement  are  distributed 
according  to  the  share  of  different  ethnic  groups  living  there.  While  in  case  of  Europe’s  several 
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minorities a big problem  is  caused by  the assimilation,  the number of Austrians  in South Tyrol  is 
constantly  increasing.  Meanwhile,  the  province  has  become  one  of  Europe’s  richest  regions. 
Probably due to this fact the secrets of the success of South Tyrols’s autonomy are being analysed in 
several parts of the world [5]. 

According  to  the  Statute  that  declares  the 
region’s  autonomy  members  of  all  the  language 
groups  within  the  autonomous  district  (German, 
Italian, Ladin) are equal in legal terms, their ethnic 
and cultural peculiarities are under protection. The 
German‐speaking citizens of South Tyrol have the 
right to use their native language in the communi‐
cation at law‐courts, with the administrative organs 
and  institutions,  respectively with  the concession 
companies  providing  public  services.  Concerning 
the higher education, the Statute makes it possible 
for  Austria  to  play  the  role  of  cultural  homeland 
for  the  South  Tyrolians.  One  sign  of  this  is  the 
mutual  acknowledgement of university  and college 
diploma,  academic  titles  and  degrees  between 
Austria and Italy. 

Conclusions. Thinking all these results over 
it  highly  questionable,  if  can  the  Germans  in 
Belgium, the Swedes in Finland or the Austrians in 
South Tyrol be regarded as a real ethnic minority. 
But maybe this is not the main point. It is rather the 
fact, that numerous positive examples of mutually 

Figure 3.  Location of South Tyrol (Südtirol or         
Alto Adige, own edition) 

satisfactory handling of the minority issues are given for all the European (and not just European) 
minorities and majorities, only one should be able to choose the relations which are well applicable 
and promising in a certain case. Just some reciprocal good intentions, a little will and determination 
and,  of  course,  some  money  are  needed  for  that.  This  issue  is  particularly  actual  in  the  present 
Ukraine, where the nationalist political lines are being grown stronger… [7] 
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В  Конституції  України  уже  визначено  унітарну  форму  її  державно‐територіального 

устрою,  окреслено  загальні  контури  адміністративно‐територіальної  організації  та  прези‐
дентсько‐парламентський  характер  правління.  Однак,  проблема  подальшої  трансформації 
територіально‐політичної системи України залишається предметом політичних дискусій, які 
періодично актуалізуються на фоні загального невдоволення діяльністю усіх гілок держав‐
ної влади. Причому, слід підкреслити, що найбільші суперечності функціонування вищих та 
регіональних  органів  влади  України  пов’язані  насамперед  з  неузгодженістю  та  низькою 
якістю роботи основних державних  інститутів, що представляють  усі  гілки влади,  і  значно 
менше  –  безпосередньо  від  територіальних  хиб  організації  державної  влади  і  місцевого 
самоврядування.  А  основним  негативним  чинником  в  діяльності  державних  підрозділів 
стало те, що,  з огляду на взаємозалежності  усіх  структур влади та великого бізнесу, майже 
вся  енергія  політичних  середовищ  України  була  спрямована  на  перерозподіл  власності, 
одержання  різних  економічних  переваг,  мінімізуючи  ефективність  державного  управління, 
унеможливлюючи  проведення  регіональної  політики,  спрямованої  на  консолідацію  усього 
суспільства. 

Об’єктивні  труднощі  становлення  територіально‐політичної  системи України  поглиб‐
люються  системою  неоптимальних  співвідношень  із  зовнішньо‐політичним  середовищем, 
деструктивним  зовнішнім  втручанням  в  політичне  життя  України.  Інспірована  Росією  мо‐
білізація  усіх  проросійських  сил  спричинила  значною  мірою  штучне  регіональне  протии‐
стояння,  що  негативно  позначається  на  усіх  аспектах  життя  суспільства,  послаблюючи  і 
загалом сукупний геополітичний потенціал держави.  

В  таких  умовах не могло не  з’явитися багато  ідей щодо реорганізації  державно‐тери‐
торіального устрою. Але, як не прикро, практична реалізація деяких пропозицій не те що не 
сприятиме оптимізації державного управління та його територіальної організації, але й може 
дестабілізувати територіально‐політичну ситуацію в державі. Найбільш загрозливий характер 
має  пропаганда  безпідставних  ідей федералізації  України  та  укрупнення  адміністративних 
регіонів (областей, районів), зниження статусу міських поселень. Прикметно, що саме Росія, в 
зовнішній  геополітиці  якої  провідною  стала  ідея  відновлення  радянської  імперії,  докладає 
найбільше  зусиль  в  напрямі  федералізації  України,  витрачаючи  на  пропаганду  цієї  ідеї  ве‐
личезні кошти. Оскільки практична реалізація імперських задумів передбачає різні варіанти 
(від  втягування України  загалом  в  імперські  проекти,  до поглинання окремих  регіонів),  то 
саме федералізація  та  наступна  дезінтеграція  української  держави мали  б  стати  сприятли‐
вою передумовою здійснення великодержавницьких планів. 

Пропаганда  ідей  федералізації  України  часто  ґрунтується  на  твердженнях  про  пріо‐
ритетність в  сучасних  умовах регіонального  розвитку. Але  унітарна форма державно‐тери‐
торіального  устрою  не  обов’язково  означає  жорстку  централізацію,  навпаки,  як  свідчить 
історичний  досвід  багатьох  країн,  забезпечує  всі  необхідні  передумови  у  реалізації  права 
місцевого  самоврядування. Причому  і  сучасна Конституція України  окреслює  принцип  “по‐
єднання  централізації  і  децентралізації  у  здійсненні  державної  влади”  (ст.  132).  Тому,  з 
огляду на відсутність історичного досвіду та етнополітичних передумов федеративної орга‐
нізації  (Україна  не  є  сукупністю  ареалів  автохтонних  народів,  майже  95  %  її  державної 
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території  –  українська  етнічна  територія),  фактичну  відсутність  у  світі  прецеденту  і  пра‐
вового  механізму  перетворення  унітарної  держави  у  федеративну,  в  Україні  доцільно  збе‐
регти конституційно закладений принцип унітаризму. Цей принцип не обов’язково означає 
жорстку  централізацію,  навпаки,  як  свідчить  історичний  досвід  багатьох  країн,  дає  змогу 
реалізувати  права  місцевого  самоврядування.  Але  пріоритет  при  цьому  потрібно  надавати 
самоврядуванню населених пунктів  (міст,  селищ  і  сіл),  а не  великих регіонів. Що ж до реа‐
лізації  в  державно‐територіальному  устрої  права  етнонаціональних меншин на  самовряду‐
вання  як  спосібу  збереження  їхньої  самобутності,  то,  враховуючи  сучасні  етногеографічні 
реалії  України,  найбільше підстав  є  для формування  екстратериторіальної форми  самовря‐
дування етнонаціональних меншин. Тобто держава повинна створити умови для національно‐
культурної  автономії  по  вертикалі,  а  не  шляхом  творення  національних  адміністративно‐
територіальних одиниць. 

Оскільки  Україна  за  своїм  етногеографічним  складом  об’єктивно  належить  до  типу 
переважно  моноетнічних  держав  із  значною  часткою  представників  етнічних  меншин  та 
невеликих  корінних  народів  лише  в  окремих  регіонах,  то,  враховуючи  й  основні  консти‐
туційні  засади,  й  історичні  передумови,  вона  має  усі  підстави  розвиватись  як  унітарна 
національна  держава  з  однією  регіональною  автономією,  Автономною  Республікою  Крим, 
яка  хоча  й  не  має  на  сьогодні  однозначного  етнонаціонального  характеру  (причому,  це 
зумовлено об’єктивними етногеографічними співвідношеннями), але у формуванні і функціо‐
нуванні якої все ж провідну роль відіграють етнонаціональні відмінності (єдиний в Україні 
регіон, де етнічні українці не становлять більшості). Тобто статус півострова загалом відпо‐
відає етногеографічній структурі України, що мало б стати певною підставою її територіально‐
етнополітичної  стабільності.  Хоча  окремі  політики  з  цього  приводу  висловлюють  сумніви, 
висуваючи  пропозиції  скасування  автономного  статусу  регіону.  З  огляду  на  це,  слід  зазна‐
чити, що  обсяги  теперішніх  адміністративних  повноважень  Кримської  автономії  загалом  є 
оптимальними і загалом не несуть загроз цілісності держави. Недоречним лише є її офіційне 
означення  як  республіка.  Тому  ідеї  ліквідації  автономії  Криму,  які  періодично  озвучують 
окремі політики, не є конструктивними, адже, як засвідчує досвід багатьох країн, скасування 
автономій  мали  переважно  негативні  наслідки,  розглядаючись  на  місцях  не  лише  як  зни‐
ження  статусу  території,  але  і  як  зниження  соціально‐територіального  статусу  громадян. 
Тому  подібні  дії  мають  значний  протестно‐конфліктний  потенціал,  що  слід  обов’язково 
враховувати у внутрішньодержавній геостратегії. 

З  проектами федералізації  України  іноді  перегукуються  ідеї  створення  великих  адмі‐
ністративних регіонів, які часто розглядаються як перший етап у формуванні федеративного 
устрою. Тут  слід  урахувати, що об’єднання кількох  областей призведе до  створення надве‐
ликих  адміністративних  одиниць,  відповідних  розмірам  середніх  європейських  країн,  що 
зовсім  не  характерно  для  унітарних  держав.  А  великі  розміри  (така  логіка  геополітичних 
процесів) підштовхуватимуть до постійного підвищення повноважень, статусу, концентрації 
і  консолідації  не  завжди  продержавницьки  налаштованих  політичних  сил.  В  цьому  ж  кон‐
тексті посилити відцентрові настрої, спровокувати нові міжрегіональні тертя і підштовхнути 
ідеї федералізації може й створення та функціонування в Україні двопалатного парламенту. 
Натомість  є  всі  підстави  для  реалізації  конструктивних  ідей  розширення  повноважень 
місцевого самоврядування, але не на основі адміністративних одиниць окружного типу, а на 
базі адміністративних одиниць – населених пунктів (міст, селищ і сіл). 

Зважаючи  на  конкретні  реальні  проблеми  адміністративно‐територіального  устрою 
України [1, с. 354], особливості її систем розселення та комунікацій, враховуючи зарубіжний 
досвід, можна зробити висновок, що не докорінна зміна сучасної адміністративної системи є 
оптимальним  напрямом  її  вдосконалення,  а  окремі  структурні  зміни  в  межах  існуючої 
ієрархії, які покращили б  її  суспільно‐географічну якість  і функціональні можливості  (утво‐
рення  і  зміна  окремих  одиниць,  уточнення  їхніх  меж,  зміна  центрів,  упорядкування  кате‐
горійності поселень та  ін.). Виділяти, за необхідності, нові адміністративні одиниці слід та‐
ким чином, щоб вони відповідали зонам соціально‐економічного обслуговування населених 
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пунктів.  З  огляду  на  оптимальність  триступеневої  ієрархії  адміністративного  поділу  для 
розмірів території України вузловою практичною проблемою є оптимізація обласного поділу 
України через усунення диспропорцій в розмірах регіонів, поліпшення конфігурації областей 
і  подолання  периферійності  окремих  територій,  зменшення  відстаней  до  деяких  обласних 
центрів. Вирішенню цієї проблеми сприяло б створення таких трьох областей, як Уманська, 
Криворізька і Маріупольська [1, с. 359]. Збільшення затрат на утримання адміністративного 
персоналу нових областей може бути компенсоване оптимізацією адміністративних штатів в 
процесі  адміністративної  реформи.  З  метою  економії  державних  коштів,  покращення  взає‐
мин центру та обслуговуючої території доцільно об’єднати в одну адміністративну одиницю 
міста обласного підпорядкування та адміністративні райони, центрами яких вони є,  але до 
яких не належать. На сьогодні це окремі адміністративні одиниці одного рівня (наприклад, 
місто  Самбір  і  Самбірський район, місто  Стрий  і  Стрийський район  та  ін.),  функціонування 
яких  створює  низку  колізій.  Статус  міст  обласного  підпорядкування  доцільно  зберегти  за 
містами,  які  виконують  особливі  промислові,  рекреаційні  чи  транспортні  функції  (напри‐
клад, Трускавець, Моршин, Чоп, Червоноград та ін.) і не є районними центрами. Аналогічно є 
економічні  та  суспільно‐географічні  підстави  для  об’єднання  в  одну  адміністративну  оди‐
ницю міста Києва та Київської області. 

На місцевому  рівні  слід  вносити  такі  зміни  у  територіальний  поділ,  які  сприяли  б  не 
віддаленню,  а  наближенню  органів  державної  влади  і  місцевого  самоврядування  до  насе‐
лення,  поступово  звужуючи  явище  периферійності.  В  цьому  контексті  доцільно  відновити 
таку  окрему  категорію  поселень  з  постійним  населенням,  як  хутори,  що  може  стати  запо‐
рукою їхнього збереження, а загалом і зміцнення мережі сільського розселення. 

У процесі вдосконалення адміністративно‐територіальної системи можна використати 
принцип територіального плюралізму різних  видів  управління,  тобто  закласти можливість 
створення спеціальних округів для розв’язання певних проблем, які можуть і не збігатися з 
основною  схемою  адміністративно‐територіального  поділу.  Це  можуть  бути,  наприклад, 
судові чи шкільні округи, чи спеціальні округи в районах екологічної небезпеки.  

Щоб  не  допустити  гіперконцентрації  людності  і  соціально‐культурних  закладів  у 
столиці,  а  також  столичного  егоїзму,  що  іноді  спостерігається  внаслідок  поглиблення  не‐
рівномірності  регіонального  соціально‐політичного  розвитку,  можна  розглядати  варіанти 
перенесення деяких столичних структур в інші міста – регіональні центри. Враховуючи гео‐
графічне  положення  та  сукупний  потенціал,  найбільше  підстав  для  виконання  окремих 
столичних функцій має Дніпропетровськ та Львів. 

Оптимізація державно територіального устрою передбачає і конкретизацію функцій та 
повноважень вищих органів центральної влади, насамперед у контексті чіткого визначення 
форми правління. З огляду на складність перехідного періоду, потреби великої і недостатньо 
регіонально‐згуртованої держави, а також зовнішні виклики, найбільші переваги для реалі‐
зації  внутрішньо‐геополітичних  проектів  національно‐консолідуючого  спрямування  може 
мати президентсько‐парламентська форма правління. Але за умови підтримки особи прези‐
дента  у  загальнонаціональному вимірі  і  його  чіткої  позиції щодо  захисту національно‐дер‐
жавних  інтересів України у всіх  сферах. Беручи до уваги українські  історико‐географічні  та 
регіонально ментальні відмінності, забезпечити зміцнення єдності держави та  її соціально‐
економічний  поступ  зміг  би  авторитетний  президент,  який  за  своїм  походженням  був  би 
представником промислових середовищ Східної України, користувався б їхньою підтримкою, 
але  сприйнявши  ідеологію  української  націонал‐демократії  зумів  би  реалізувати  її  основні 
принципи у прагматичній державній геополітиці. 

Перспективи  оптимізації  державно‐територіального  устрою  України  залежатимуть  і 
від  адекватної  реорганізації  її  партійно‐політичної  системи.  Особливо  важливо,  щоб  про‐
державницькі  політичні  сили  зуміли  здійснити таке перегрупування партійних  середовищ, 
яке б забезпечило зрівноваження регіональних інтересів, доцентрові геополітичні орієнтації 
та український національний характер державності. Цього можна досягти через переформа‐
тування  партійно‐політичного  спектру  продержавницьких  політичних  сил  у  5–6  потужних 
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політичних  партій,  що  стоять  на  платформі  українського  патріотизму,  прагматизму,  зорі‐
єнтовані  не  в  минуле,  а  в  майбутнє,  і  які  зуміли  б  одержати  загальнодержавну  підтримку. 
Такі  партійно‐структурні  зміни  сприяли  б формуванню нової  генерації  політичних  лідерів, 
що  дуже  важливо  у  конкуренції  за  посаду  Президента.  В  ідеологічному  аспекті  найбільше 
об’єднати територіально усі регіони України зможуть партії чи партійні блоки, які зуміють 
синтезувати на патріотичних  засадах  ідеологію української  національної  демократії  (демо‐
кратичного націоналізму)  з  ідеологією  економічного  лівоцентризму  та  послідовно реалізу‐
вати програму творення соціально‐орієнтованої ринкової економіки в системі демократичної 
української національної держави. 

Отже,  в  процесі  трансформації  державно‐територіального  устрою  України  необхідно 
закласти  такі  механізми,  які  об’єктивно  сприяли  б  зміцненню  єдності  держави,  зростанню 
ефективності  державного  управління  та  місцевого  самоврядування,  а  з  економічного  й 
економіко‐географічного погляду вкрай важливим є зменшення затрат населення і держави 
на  одержання  і  надання  адміністративних  послуг,  забезпечення  зростання  ролі  середніх  і 
малих  міст,  недопущення  процесів  звуження  соціально‐економічної  освоєності  сільської 
місцевості через зниження статусу малих міських поселень і сіл – центрів сільрад. 
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Постановка наукової проблеми та  її значення. В умовах європейської  інтеграції та 

глобалізаційних  процесів  у  світі,  активізації  усіх  соціально‐економічних  процесів  спостері‐
гається  підвищений  інтерес  до  вивчення  геопросторової  диференціації  розвитку  і  госпо‐
дарського освоєння територій країн та окремих регіонів. Нині все більшу увагу дослідників 
привертає проблема геопросторової нерівномірності господарського освоєння регіонів України 
різного  таксономічного  рангу,  оскільки  вона  відображає  ступінь  використання  умовного 
ресурсного простору, рівень насиченості певної території видами й об’єктами господарської 
діяльності,  ступінь  забезпеченості  населення  її  основними елементами продуктивних  сил  і 
результатами їх взаємодії, а також результати цілеспрямованого процесу управління розвит‐
ком території тощо. На сьогодні питання дослідження оцінки ступеня господарського освоєння 
території  України  і  в  теоретичному,  і  в  практичному  аспектах  у  вітчизняній  суспільно‐
географічній  науці  приділялося  недостатньо  уваги.  Тому  потреба  в  дослідженнях  проблем 
нерівномірності  господарського  освоєння  території  України  загалом  та  її  регіонів  мезо‐  й 
мікрорівня, зокрема, є нагальною, на вирішення яких й спрямоване наше дослідження. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій  із  цієї  проблеми.  Вітчизняною  суспільно‐
географічною  наукою  нагромаджено  чималий  досвід  із  розробки  теоретичних  і  методо‐
логічних основ дослідження питань  господарського освоєння територій. Аналізом проблем 
господарського  освоєння  території  як  специфічного  ресурсу  й  розробкою  теоретико‐мето‐
дичних  та  методологічних  основ  вивчення  процесу  освоєння  території  займалося  багато 
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російських  учених.  Значний  внесок  у  розробку  теоретичних  основ  географічного  вивчення 
процесів  господарського  освоєння  територій    зробили  К.  П.  Космачов  [4],  Б. М.  Ішмуратов, 
І. В. Канцебовська і Т. Г. Рунова [3], Ю. С. Нікульніков [6], В. П. Мосунов [5], Ю. В. Машуков та 
ін.  Вивчення  проблем  господарського  освоєння  території  України  та,  зокрема,  питаннями 
сільськогосподарського  використання  територій  належить  до  наукових  інтересів  таких 
українських учених, як О. Г. Топчієв  [11], О.  І. Шаблій  [7], П. О. Сухий  [9] та  ін. Дослідження 
рекреаційного  освоєння  території  України  та  вивчення  соціокультурних  типів  освоєння 
здійснював Д. В. Ніколаєнко.  

Мета дослідження – проаналізувати особливості  геопросторової диференціації рівнів 
господарської освоєності регіонів України. У процесі дослідження вирішувалися такі завдання: 
 розрахувати інтегральний індекс рівня господарської освоєності регіонів України; 
 проаналізувати  особливості  геопросторової  диференціації  господарського  освоєння 

території України; 
 провести групування регіонів України за інтегральними індексами рівня господарської 

освоєності території. 
Виклад  основного  матеріалу  й  обґрунтування  отриманих  результатів  дослід

ження. Освоєння будь‐якої території найчастіше розуміється як процес залучення її ресурсів 
у  суспільне  виробництво  та  включення  в  економіку  країни  нових  площ,  на  яких 
розвиваються  окремі  галузі  господарства  або  їх  поєднання.  Щоб  зрозуміти  суть  поняття 
“господарське освоєння території”  слід розкрити зміст поняття  “територія”. Будь‐яка тери‐
торія – це, насамперед, середовище життя й діяльності людського суспільства. На думку Е. Б. Ала‐
єва,  “…будь‐яка територія виступає вміщувачем (носієм) усіх або майже всіх ресурсів,  і, чим 
більші  розміри  території,  тим,  як  правило,  вона  багатша  ресурсами;  володіє  особливим 
“просторовим” ресурсом (як операційний базис діяльності суспільства); має, крім кількісних, 
і якісні характеристики (наприклад географічне положення, особливості рельєфу, розчлено‐
ваність берегової лінії й т. ін.); однакові за протяжністю території можуть мати різну цінність 
для суспільства” [1]. 

Територія – це специфічний вид ресурсу, невід’ємна складова частина сукупного потен‐
ціалу  розвитку  людства  загалом,  оскільки  відображає  загальний  зв’язок  окремих  компо‐
нентів антропогенного й природного середовища в певних просторових поєднаннях і держави, 
зокрема,  та  виступає  необхідним  елементом  її  існування  як  такої  [2].  Таким  чином,  під 
поняттям  “господарське  освоєння  території”  слід  розуміти  використання  її  як  галузями 
виробничої сфери, так  і  сфери обслуговування, що тісно пов’язані з  її  заселеністю [3]. Тому 
процес освоєння території доцільно трактувати як формування системи всіх господарських і 
соціально‐економічних видів людської діяльності на земній поверхні  [5]. Результатом осво‐
єння території повинна бути її господарська освоєність. 

Освоєність  території  в  наукових  розробках  часто  характеризується  як  ступінь  оволо‐
діння суспільством її природно‐ресурсним та економічним потенціалами (кількісний аспект) 
і  ступінь  зміни,  трансформованості  навколишнього  середовища  (якісний  аспект)  [5]. 
Основною характеристикою процесу освоєння будь‐якої території є такий його показник, як 
рівень  господарської  освоєності,  під  яким  розуміють  ступінь  насиченості  певної  території 
територіальними видами й об’єктами господарської діяльності, котру можна кількісно оцінити. 

Для визначення рівня господарської освоєності території ми застосували усереднений 
синтетичний  показник,  отриманий  за  агломеративно‐ієрархічною  процедурою  стандарти‐
зації, який часто використовують під час класифікації географічних об’єктів. Методика його 
застосування в географічних науках добре розроблена В. С. Тікуновим [10]. Процедуру стан‐
дартизації різнойменних показників здійснено за формулою: 

і = 1, 2, …, n;  

                                                                                                        (1) 
j = 1, 2, …, m, 

де Xij – стандартизований інтегральний показник (індекс); xij – часткові показники соціально‐
економічного  розвитку  території  і;    х̃j  –  найгірші  значення  (по  кожному  показнику  з  усіх, 
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узятих для розрахунків); max/minxj – найбільш відмінні від х̃j  значення показників; n – кількість 
досліджуваних територіальних одиниць; m – число показників, узятих для розрахунків. По‐
рівнянням  часткових  показників  усіх  територіальних  одиниць  з  умовною,  яка  характе‐
ризується значеннями х̃j, виконано їх стандартизацію та ранжування. Ранжування здійснено 
на основі таксономічного методу з використанням евклідових відстаней (d0) як міри близь‐
кості всіх територіальних одиниць (районів) до умовної, що має найгірші значення зі всього 
комплексу показників. 

На  основі  сумування  отриманих  стандартизованих  значень  вихідних  показників  Xij  та 
визначення  їх  середнього  зваженого  стандартизованого  значення  отримано  інтегральний 
параметр  Іосв,  який може  бути  оцінений  як  індекс  рівня  господарської  освоєності  території 
окремої адміністративної одиниці. Його розраховано за формулою: 

,
n

Х
=І ij

осв


                                                                                                    (2) 

де  Іосв  –  інтегральний  індекс освоєння; Xij –  стандартизований показник; n  – кількість  стан‐
дартизованих показників. Величина Іосв коливається від 0 до 1 і є безрозмірною величиною, 
яка  виражає  кумулятивний  ефект  урахування  різноманітних  часткових  соціально‐еконо‐
мічних параметрів, узятих для розрахунків. 

Для  визначення  індексів  рівня  господарської  освоєності  території  регіонів  України 
було  взято  вихідні  усереднені  часткові  показники  за  2009–2011  рр.,  які  відображають  як 
абсолютні параметри різних видів людської діяльності,  так  і  відносні в розрахунку на оди‐
ницю площі території. Для розрахунків залучено 87 абсолютних і відносних показників, які 
відображають різноманітні  сторони  господарської  діяльності  (показники  заселеності  тери‐
торії, транспортного та земельного забезпечення, промислової,  сільськогосподарської, лісо‐
господарської  й  зовнішньоекономічної  діяльності,  показники  діяльності  окремих  галузей 
сфери послуг тощо) [8]. 

Геопросторовий  аналіз  особливостей  геопросторової  диференціації    рівнів  господар‐
ської освоєності території України показав значні територіальні відмінності в рівнях госпо‐
дарської  освоєності  території  регіонів  країни.  Тому  за  показником  інтегрального  індексу 
рівня господарської освоєності території регіони України згруповано в п’ять груп за такими 
рівнями  господарської  освоєності  території:  із  низьким,  нижчим  від  середнього,  середнім, 
вищим від середнього й високим.  

Найвищий рівень господарської освоєності території мають давнозаселені центральні і 
західні області України, а також промислові регіони Подніпров’я і Донбасу. Серед них лідирує 
м. Київ, яке має найбільше значення індексу господарської освоєності території в Україні (Іосв = 
0,721).  Високий  інтегральний  індекс  рівня  освоєності  території  мають  Донецька  (0,487)  і 
Дніпропетровська  (0,446)  області.  Дуже  високий  рівень  господарської  освоєності  території 
Київської міської ради зумовлений високими показниками соціально‐економічного розвитку, 
концентрації  населення,  виробничої  й  невиробничої  інфраструктури,  високою  щільністю 
житлової й  промислової  забудови. Донецька  та Дніпропетровська  області мають  також ви‐
сокий рівень господарської освоєності території. що зумовлений високим потенціалом про‐
мислового розвитку. 

До другої групи належать регіони, які мають вищий від середнього рівень господарської 
освоєності  території.  Це  Львівська,  Харківська,  Вінницька,  Київська,  Одеська  і  Полтавська 
області.  Для  цих  областей  індекс  рівня  господарської  освоєності  території  коливається  від 
0,391 до 0,319. Більшість із цих областей розміщені в природно‐географічній зоні Лісостепу, 
лише  Одеська  і  південні  частини  Харківської  і  Полтавської  областей  розміщені  у  Степовій 
зоні, а північна частина Київської області – в Поліссі. Розміщення цих регіонів у Лісостеповій і 
Степовій  зонах  із  сприятливими  фізико‐географічними  умовами  сприяє  веденню  різнома‐
нітної господарської діяльності. Високий рівень освоєності території Київської області зумов‐
лений  також  розміщенням  у  межах  її  адміністративної  території  м.  Києва,  яке  є  головним 
економічним ядром країни і від якого поширюються імпульси розвитку на сусідні території, 
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тобто на Київську область. Регіони цієї групи мають вищий від середнього рівень соціально‐
економічного розвитку, високу розораність території (понад 70 %), високу щільність транс‐
портних шляхів. 

До  третьої  групи  із  середнім  рівнем  господарської  освоєності  території  належать 
Хмельницька, Черкаська, Луганська області, АР Крим, Запорізька  і Тернопільська області  (Іосв  = 
0,294–0,268). Ці регіони мають переважно середній рівень соціально‐економічного розвитку. 
Для цих областей характерні сприятливі природні умови, родючі ґрунти, що позитивно впли‐
нуло на  господарське освоєння території. Області цієї  групи мають високий рівень розора‐
ності території. 

Четверта  група  –  це  регіони  із  нижчим  від  середнього  індексом  рівня  господарської 
освоєності території (Іосв = 0,249–0,224). До цієї групи належать Івано‐Франківська, Житомир‐
ська, Кіровоградська, Сумська, Миколаївська, Чернівецька і Закарпатська області. Вищезгадані 
регіони України за соціально‐економічним розвитком відрізняються і мають середній, нижчий 
від  середнього  і низький рівні  соціально‐економічного розвитку. Низький рівень господар‐
ської  освоєності  регіонів  зумовлений  також  специфікою  природно‐географічних  умов.  Для 
Закарпатської,  Івано‐Франківської,  Житомирської,  Чернівецької  і  Сумської  областей  харак‐
терна висока лісистість території. Розміщення Карпатської гірської системи на території цих 
областей має негативне значення для процесів господарського освоєння території. 

Низький  рівень  господарської  освоєності  території  мають  Чернігівська,  Рівненська, 
Волинська, Херсонська області та Севастопольська міськрада. Рівень господарської освоєності 
цих областей коливається від 0,216 до 0,109. Ці області мають невисокий рівень соціально‐
економічного  розвитку.  Для  цих  областей  характерні  складні  природно‐географічні  умови, 
що  пов’язані  із  високим  рівнем  лісистості  і  заболоченості  території.  Висока  залісненість  і 
заболоченість  території  перешкоджають  інтенсивному  господарському  освоєнню території 
цих регіонів, що  спричинило низький рівень освоєності  території. Негативну роль  у  госпо‐
дарському освоєнні території Херсонської області  відіграє високий показник площі  земель, 
зайнятих під водою (Каховське водосховище, гирло р. Дніпро), який становить 15 % від всієї 
площі території регіону [8]. Землі, які знаходяться під водою дуже слабо залучені до госпо‐
дарського обороту, що негативно впливає на рівень господарської освоєності території. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Дослідження геопросторової дифе‐
ренціації  рівнів  господарської  освоєності  регіонів  України  показує  значні  територіальні 
відмінності в рівнях освоєності території країни, що зумовлена відмінними соціально‐еконо‐
мічними процесами та неоднаковими природно‐географічними умовами ведення господар‐
ської  діяльності. Перспективи подальших досліджень  із  цієї  проблематики полягають  у  більш 
детальному  вивченні  особливостей  господарського  освоєння  регіонів  України,  виявленні 
географічних  типів  освоєності  території  та  детальнішому  дослідженні  впливу  природно‐
географічних і соціально‐економічних факторів на господарське освоєння території країни. 
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Актуальність проблеми. Відтворення населення є однією з головних характеристик 

демографічної  ситуації,  несе  в  собі  інформацію про  передумови  та можливі шляхи  подаль‐
шого  розвитку.  Народжуваність  є  одним  із  демографічних  процесів,  який  обумовлює  від‐
творення  населення.  У  рівні  народжуваності  відображається  сукупність  умов  життєдіяль‐
ності населення, тому дослідження процесів народжуваності активно проводять вчені демо‐
графи  та  соціологи,  зокрема  Е. Лібанова,  І.  Курило,  І. Прибиткова  та  ін.  Особливості  показ‐
ників  народжуваності  в  територіальному  аспекті  та  їх  взаємозв’язок  із  соціально‐еконо‐
мічним  розвитком  регіонів  завжди  знаходились  в  центрі  уваги  досліджень  багатьох  соціо‐
економіко‐географів: А. Голікова, Ф. Заставного, А. Степаненко, О. Хомри, О. Топчієва, О. Шаб‐
лія  та  ін.  На  народжуваність  прямо  чи  опосередковано  впливає  ряд  специфічних  умов  і 
факторів, однак, попри відчутний  інтерес до цієї проблематики, новітні тенденції народжу‐
ваності  в  Україні  та  їх  системні  чинники  дотепер  досліджені  недостатньо.  У  зв’язку  із  заз‐
наченим  відчувається  нагальна  потреба  у  комплексному  фундаментальному  дослідженні 
проблем дітородної активності населення й народжуваності у нашій країні, результати якого 
давали  б  науково  обґрунтоване  уявлення  про  динаміку  та  сучасні  структурні  особливості 
цього процесу в Україні [4], його обумовленість. Сучасна регіоналізація розвитку економіки 
та  територіальні  відмінності  в  тенденціях  демографічних  процесів  обумовлюють  необхід‐
ність вивчення народжуваності населення на регіональному рівні, тому в статті за головну 
мету  поставлено  визначення  спільних  та  різних  тенденцій  в  структурних  особливостях 
народжуваності на прикладі східних та західних регіонів України. 
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Виклад  основного  матеріалу.  В  результаті  впливу  соціально‐економічних  та  сус‐
пільно‐політичних  змін  в  українському  суспільстві,  останнім  часом  відбуваються  демогра‐
фічні перетворення, що відображаються у зміні основних демографічних показників, зокрема 
народжуваності  населення.  Територіальна  диференціація  показника  народжуваності  під‐
тверджує  відомі  тенденції:  збільшення  показника  народжуваності  зі  сходу  на  захід  країни 
(рис.  1).  Розглядаючи  державу  як  єдину  демографічну  систему,  визначивши  територіальну 
диференціацію  рівня  народжуваності  (як  наслідок  специфічних  умов  та  чинників),  цікаво 
розглянути спільні та відмінні структурні особливості західних та східних регіонів України, в 
яких спостерігаються найбільші відмінності в показниках. Для дослідження обрані Львівська 
та Харківська області, які можна вважати “усередненими” відповідних регіонів, які не виріз‐
няються найвищими та найнижчими показниками, в той же час містять в собі загально регіо‐
нальні  тенденції.  Часова  диференціація  рівня  народжуваності  України  (рис.  2)  має  в  собі 
відображення  дії  сукупності  чинників.  Аналізуючи  динаміку  процесів  народжуваності,  від‐
значимо  період  зменшення  рівня  народжуваності  (до  1999  рр.),  період  стабільно  низького 
його  рівня  (1999–2002  рр.),  період  поступового  збільшення  рівня  народжуваності  (2003–
2009 рр.), стабілізації рівня народжуваності (починаючи з 2009 р. і дотепер). На відображення 
такої диференціації показників мають прямий суттєвий вплив ті історико‐політичні події та 
економічні зміни, які відбувались у державі, тому зазначені часові особливості притаманні як 
населенню  всієї  України,  так  и  її  окремих  областей  (зокрема,  досліджуваних  Львівської  та 
Харківської). 

 

 
Рис. 1.  Народжуваність населення України, 2011 р. (побудовано за даними [3]) 

 
Найбільш  вагомим  ендогенним  чинником народжуваності  є  статево‐вікова  структура 

населення, яка змінюється в часі і має в собі відображення всіх соціально‐економічних пере‐
творень  через  призму  демографічного  розвитку  з  одного  боку  і  виступає  головною  перед‐
умовою подальшого демографічного розвитку – з іншого. До того ж, показники, які характе‐
ризують народжуваність можуть залежати не тільки від фактора вікової  структури,  а й від 
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особливостей повікової  інтенсивності народжуваності  [6]. Визначимо величину дії кожного 
зі структурних чинників методом стандартизації демографічних коефіцієнтів (сутність якого 
полягає  в  коригуванні фактичного показника  інтенсивності  на  індекс фіксованого  складу), 
що  дозволить  оцінити  роль  різних  структурних  чинників  як  в  детермінації  рівнів  народжу‐
ваності, так і їх зміні в часі та просторі.  

 

 
 

Рис. 2.  Динаміка рівня народжуваності України, Львівської та Харківської областей 
за період 1995–2011 рр. (побудовано за даними [3]) 

 
Для  порівняння  та  визначення  ступеню  дії  структурних  чинників  процесу  народжу‐

ваності  в  Україні,  а  також  окремо  в  Львівській  та  Харківській  областях,  обраний  період  з 
2001 року (рік перепису, рік зі стабільно низькими показниками) до 2010 року (рік стабіль‐
ного  рівня  народжуваності).  Для  обчислення  стандартизованих  загальних  коефіцієнтів 
народжуваності необхідними є вихідні дані (табл. 1). 

Для виявлення ступеня впливу повікових коефіцієнтів народжуваності на зміну рівня 
народжуваності  у  вказаний  період  за  стандарт  (стандарт  –  дані,  які  залишаються  стабіль‐
ними, не змінюються в часі  і є єдиними для населення [6]) приймається вікова структура у 
першому випадку, та повікові коефіцієнти народжуваності – у другому. Далі обчислюються 
стандартизовані  загальні  коефіцієнти  народжуваності  для  кожного  року,  тобто  загальні 
коефіцієнти  народжуваності  з  урахуванням  даних  за  стандартом.  Якщо  різниця  між  ними 
істотна,  то  ступінь  впливу повікових  коефіцієнтів  народжуваності  на  зміну  рівня народжу‐
ваності значний. Таким чином усувається вплив різниці у віковій структурі, а розбіжності рівнів 
народжуваності  різних  років  залежатимуть  тільки  від  відмін  показника  повікових  коефі‐
цієнтів народжуваності. 

Обчислення за умови стандартизації  вікової  структури дозволили визначити стандарти‐
зований загальний коефіцієнт народжуваності  (Кст.заг.), який розраховується як відношення 
абсолютного  числа  народжених  за  рік  при  реально  існуючих  повікових  коефіцієнтах  на‐
роджуваності та віковій структурі стандарту до середньорічної чисельності всього населення 
за стандартом [6]. 

Таким чином, різниця між отриманими загальними стандартизованими коефіцієнтами 
для України в цілому складає 2,9 ‰, або 30 %, для Львівської області – 19 %, для Харківської – 
28 %;  тобто  лише  через  відмінності  у  показниках  повікової  інтенсивності  народжуваності 
(зокрема  –  за  рахунок  збільшення  останнього)  загальний  рівень  народжуваності  за  наве‐
дений період по регіонам мав би збільшитись на 19–30 %. Тут маємо відзначити, що ступінь 
впливу  зміни повікових  інтенсивностей народжуваності має найбільше  значення для насе‐
лення України  в  цілому,  та  для  населення  Харківської  області, що може  пояснюватись  від‐
повідними  змінами  в  урбанізованих  регіонах,  рівень  народжуваності  в  яких  традиційно 
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нижчий,  відповідно  до  соціально‐економічних  покращень  в  економіці.  Збільшення  рівня 
народжуваності тут спостерігається в наслідок реалізації відкладених народжень та пізнього 
материнства. Для Львівської області, показники народжуваності традиційно є вищими, зна‐
чення зміни повікових інтенсивностей народжуваності є значно нижчими. 

Таблиця 1 
Вихідні дані для розрахунку стандартизованих коефіцієнтів 

народжуваності (складено за даними [1, 2, 3, 5]) 

Україна 

вікові 
групи, 
роки 

2001  2010 
середньорічна 
чисельність 
жінок, осіб 

абсолютне число 
народжених, осіб

коеф. 
народж. 
‰ 

середньорічна 
чисельність жінок, 

осіб 

абсолютне число
народжених, осіб

коеф. 
народж.
‰ 

15–19  1869440  54588  29,2  1390857  40057  28,8 
20–24  1732074  157099  90,7  1805319  162659  90,1 
25–29  1702145  99916  58,7  1832922  161114  87,9 
30–34  1617055  44631  27,6  1685604  92877  55,1 
35–39  1829481  16465  9  1654408  36893  22,3 
40–44  1992836  3786  1,9  1570170  6595  4,2 
45–49  1839642  184  0,1  1856877  371  0,2 

Львівська область 
15–19  104809  2631  25,1  86228  1854  21,5 
20–24  93908  10114  107,7  101844  10001  98,2 
25–29  90385  6544  72,4  101107  9838  97,3 
30–34  89456  2880  32,2  89378  4853  54,3 
35–39  99429  1094  11  88540  1850  20,9 
40–44  106738  278  2,6  86407  302  3,5 
45–49  87230  9  0,1  100834  20  0,2 

Харківська область 
15–19  115247  2847  24,7  75079  1832  24,4 
20–24  107850  8046  74,6  106744  8294  77,7 
25–29  104212  5263  50,5  113015  8985  79,5 
30–34  97549  2312  23,7  104856  5096  48,6 
35–39  107494  806  7,5  102725  2085  20,3 
40–44  124478  174  1,4  95658  344  3,6 
45–49  118672  12  0,1  108996  22  0,2 

 
Для  порівняння  чинника  впливу  повікової  інтенсивності  народжуваності  та  чинника 

вікової  структури за стандарт беруться повікові коефіцієнти, які розраховуються як середньо‐
арифметичне  за  обидва  періоди  для  кожної  вікової  групи.  Стандартизований  загальний 
коефіцієнт народжуваності в даному випадку позначається як К′ст.заг., розраховується анало‐
гічно попередньому [6]. 

Таким чином, різниця між отриманими загальними стандартизованими коефіцієнтами 
для України складає 0,6 ‰, або 6 %, для Львівської області – 8 %, для Харківської області – 
1 %; тобто через відмінності у віковій структурі населення (зокрема, за рахунок збільшення 
чисельності жінок фертильного віку) загальний рівень народжуваності за наведений період 
мав би збільшитись в Україні на 6 %, на Львівщині на 8 %, на Харківщині – на 1,5 %. Тут має 
місце  протилежна  тенденція:  західні  регіоні  України  відчувають  збільшення  показника 
народжуваності  за рахунок збільшення в  структурі населення жінок фертильного віку, при 
традиційно  високому  рівні  народжуваності,  відповідно  за  таких  змін,  показник  зростає. 
Протилежна  ситуація відбувається на Харківщині:  збільшення когорти жіночого населення 
репродуктивного  віку  в  значно меншій  ступені  впливає  (1,5 %) на  реальний рівень народ‐
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жуваності, що пояснюється здебільшого демографічною поведінкою населення та сучасними 
соціально‐психологічними установками в суспільстві. 

Таблиця 2 
Абсолютна чисельність народжених в Україні, Львівській та Харківській областях при різних 
повікових коефіцієнтах народжуваності та єдиному стандарті вікової структури [1, 2, 3, 5] 
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2001  2010  2001 2010 2001  2010
15–19  1630149  47600  1630149 95519  2398  2054  95163  2351  2322 
20–24  1768697  160421  1768697 97876  10541  9611  107297  8004  8337 
25–29  1767534  103754  1767534 95746  6932  9316  108613  5485  8635 
30–34  1651330  45577  1651330 89417  2879  4855  101202  2398  4918 
35–39  1741945  15678  1741945 93985  1034  1964  105109  788  2134 
40–44  1781503  3385  1781503 96573  251  338  110068  154  396 

45–49  1848260  185  1848260 94032  9  19  113834  11  23 
ВСЬОГО    376599  499360    24044  28158    19192  26765 
Кст.заг.    7,7 ‰  10,9 ‰    9,1 ‰  11,0 ‰    6,9 ‰  9,7 ‰ 

Таблиця 3. 
Абсолютна чисельність народжених в Україні, Львівській та Харківській областях при різній 
віковій структурі та єдиному стандарті повікових коефіцієнтів народжуваності [1, 2, 3, 5] 

ві
ко
ві
 г
ру
пи
, р
ок
и
 

Україна  Львівщина Харківщина

Ст
ан
да
рт
 п
ов
ік
ов
и
х 

ко
еф
іц
іє
н
ті
в 
н
ар
од
ж
у‐

ва
н
ос
ті
, ‰

 

А
бс
ол
ю
тн
а 
чи
се
ль
н
іс
ть
 

н
ар
од
ж
ен
и
х 
пр
и
 р
із
н
ій
 

ві
ко
ві
й
 с
тр
ук
ту
рі
 т
а 

єд
и
но
м
у 
ст
ан
да
рт
і 

по
ві
ко
ви
х 
ко
еф
іц
іє
н
ті
в 

н
ар
од
ж
ув
ан
ос
ті
, о
сі
б 

Ст
ан
да
рт
 п
ов
ік
ов
и
х 

ко
еф
іц
іє
н
ті
в 
н
ар
од
ж
у‐

ва
н
ос
ті
, ‰

 

А
бс
ол
ю
тн
а 
чи
се
ль
н
іс
ть
 

н
ар
од
ж
ен
и
х 
пр
и
 р
із
н
ій
 

ві
ко
ві
й
 с
тр
ук
ту
рі
 т
а 

єд
и
но
м
у 
ст
ан
да
рт
і 

по
ві
ко
ви
х 
ко
еф
іц
іє
н
ті
в 

н
ар
од
ж
ув
ан
ос
ті
, о
сі
б 

Ст
ан
да
рт
 п
ов
ік
ов
и
х 

ко
еф
іц
іє
н
ті
в 
н
ар
од
ж
у‐

ва
н
ос
ті
, ‰

 

А
бс
ол
ю
тн
а 
чи
се
ль
н
іс
ть
 

н
ар
од
ж
ен
и
х 
пр
и
 р
із
н
ій
 

ві
ко
ві
й
 с
тр
ук
ту
рі
 т
а 

єд
и
но
м
у 
ст
ан
да
рт
і 

по
ві
ко
ви
х 
ко
еф
іц
іє
н
ті
в 

н
ар
од
ж
ув
ан
ос
ті
, о
сі
б 
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15–19  29  54214  40335  23,3  2442  2009  24,55  2829  1843 

20–24  90,4  156579  163201  102,95  9668  10485  76,15  8213  8129 
25–29  73,3  124767  134353  84,85  7669  8579  65  6774  7346 
30–34  41,35  66865  69700  43,25  3869  3866  36,15  3526  3791 
35–39  15,65  28631  25891  15,95  1586  1412  13,9  1494  1428 
40–44  3,05  6078  4789  3,05  326  264  2,5  311  239 
45–49  0,15  276  279  0,15  13  15  0,15  18  16 

ВСЬОГО    437411  438548    25573  26629    23165  22792 
К′ст.заг    8,9 ‰  9,5 ‰    9,6 ‰  10,4 ‰    8,4 ‰  8,3 ‰ 
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Різниця між реально існуючими загальними коефіцієнтами народжуваності складає для 
України 3,2 ‰ або 32 %, для Львівської області – 2,4 ‰ або 24 %,  для Харківської області 2,8 ‰ 
або 28 %. Тобто, підвищення рівня народжуваності в Україні в більшій мірі відбувається за 
рахунок  збільшення  повікових  коефіцієнтів  народжуваності  та  позитивних  змін  вікової 
структури населення (у співвідношення 5 до 1 (30 % проти 6 %), що вважатимемо загально‐
державною  тенденцією.  Яскраво  відображають  “відхилення”  від  цього  змін  в  показниках 
народжуваності двох достатньо чисельних областей України: Львівської та Харківської. Тож, 
підвищення рівня народжуваності в Львівській області в більшій мірі відбувається також за 
рахунок  збільшення  повікових  коефіцієнтів  народжуваності,  та  впливу  позитивних  змін 
вікової структури населення значно вища (у співвідношення 2,5 до 1 (19 % проти 8 %). Під‐
вищення ж рівня народжуваності у Харківській області відбувається за рахунок збільшення 
повікових коефіцієнтів народжуваності,  значення ж впливу позитивних  змін  вікової  струк‐
тури населення незначна (28 % проти 1 %). Встановлено, що рівень народжуваності у Львів‐
ській та Харківській областях  (як приклад диференціації демографічних процесів заходу та 
сходу України) за період 2001–2010 рр. збільшився за рахунок відмінності в повікових коефі‐
цієнтах народжуваності за наведений період, а відмінності у віковій структурі мають зночно 
менший вплив. 

Для підтвердження отриманих результатів можна провести додаткові розрахунки  [6], 
використовуючи  в  якості  стандарту  не  штучно  сконструйоване  населення,  а  вікову  струк‐
туру та повікові коефіцієнти народжуваності 2010 р. До цього часу вже склалися відмінності 
у цих показниках, тому їх застосування до минулого періоду (2001 р.) є доцільним (табл. 4). 

Можна обчислити очікувану чисельність народжень  [6]  за умови, що за стандарт прий‐
нято віковий склад жінок 2010 р. та повікову інтенсивність народжень 2001 р.; в результаті 
таких розрахунків  отримуємо очікуване  число народжень  –  376529  осіб  в Україні  (у Львів‐
ській області 24540, у Харківській області 18925). В дійсності ж у 2010 р. народилось 500566 осіб 
в Україні (у Львівській області 28719, у Харківській області 26658); тобто очікуваним у 2010 р. 
був би коефіцієнт народжуваності 8,2 ‰, в дійсності ж він становить 10,9 ‰ в Україні (10 ‰ 
проти  10,9 ‰  на  Львівщині,  7 ‰  проти  9,7 ‰  на  Харківщині);  тобто,  стандартизований 
коефіцієнт  менший  28 %  для  населення  України  (9%  та  27%  на  Львівщині  та  Харківщині 
відповідно) за реальний за рахунок збільшення повікових коефіцієнтів народжуваності. 

Для виявлення впливу змін вікової структури населення за стандарт беруться повікові 
коефіцієнти народжуваності 2010 р.; які співставляються із віковими групами жінок 2001 р.; 
розраховується  очікувана  чисельність  народжених;  яка  склала  498153  осіб  в  Україні  (у 
Львівській  області  27596,  у  Харківській  області  26872).  Тобто,  очікуваним  у  2010 р.  був  би 
коефіцієнт  народжуваності  10,8 ‰,  в  дійсності  ж  він  становить  10,9 ‰  в  Україні  (11 ‰ 
проти  10,9 ‰  на  Львівщині,10 ‰  проти  9,7 ‰  на  Харківщині);  тобто,  стандартизований 
коефіцієнт менший за реальний на 1 % для населення України (більший за реальний на 1 % 
та 3 % на Львівщині та Харківщині відповідно). Тобто, за рахунок позитивних змін у віковій 
структурі  реальний  коефіцієнт  більший  за  стандартизований,  що  підтверджує  попередні 
висновки: за досліджуваний період відбулась одночасно сприятлива зміна вікової структури 
та  значне  покращення    повікових  показників  народжуваності,  що  і  призвело  до  значного 
вливу на  збільшення народжуваності,  проте  ступінь  впливу кожного  з наведених факторів 
для досліджуваних регіонів є різним. 

Висновки.  Аналіз  отриманих  результатів  дає  змогу  зробити  висновок,  що  у  збіль‐
шенні рівня народжуваності населення України мають місце позитивні зміни вікової струк‐
тури населення – перехід до репродуктивної групи чисельної когорти населення, які народи‐
лися у 1980–1985 рр., проте найбільший вплив має збільшення інтенсивності народжуваності 
та  зміна  у  структурі  повікових  коефіцієнтів  народжуваності:  підвищення  рівня  у  старших 
вікових групах, що відбувається під дією ряду зовнішніх чинників,  зокрема економічних та 
соціальних [4, 6]. Проте враховуючи специфіку соціально‐економічного розвитку та особли‐
востей  менталітету  населення  східних  та  західних  регіонів  України,  порівняння  ступеню 
впливу вікової структури населення та повікової інтенсивності народжень як внутрішнього 
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чинника  впливу  на  процес  народжуваності,  що  дало  змогу  зробити  висновки  про  ступінь 
впливу кожного з факторів. Визначено, що для Львівської області майже рівний вплив мають 
обидва  із  зазначених  чинників,  в  той  час,  коли  для  Харківської  області  повікова  інтен‐
сивність  народжуваності  відграє  суттєву  роль  у  відтворенні  населення  регіону  і  виступає 
головним ендогенним чинником формування процесу народжуваності регіону. Залишається 
актуальним дослідження часових тенденцій розвитку та структурних особливостей процесу 
народжуваності,  в  їх  територіальній  диференціації.  Особливості  відтворення  населення 
регіонів  України  із  екстремальними  значеннями  рівня  народжуваності  можуть  бути  ціка‐
вими, що буде висвітлено в подальших дослідженнях авторів.  

Таблиця 4 
Очікувана чисельність народжень в Україні, Львівській та Харківській областях за умови 
різних показників вікової структури та повікової інтенсивності народжень [1, 2, 3, 5] 

Україна 

вікові 
групи, 
роки 

середньорічна 
чисельність жінок, осіб 

коефіцієнт 
народжуваності, ‰ 

фактичне число 
народжених, осіб 

очікуване число 
народжених, осіб 

2001  2010  2001  2010  2001  2010     
Р0  Р1  q0  q1  P0q0  P1q1  P1q0  P0q1 

15–19  1869440  1390857  29,2  28,8  54588  40057  40613  53840 

20–24  1732074  1805319  90,7  90,1  157099  162659  163742  156060
25–29  1702145  1832922  58,7  87,9  99916  161114  107593  149619
30–34  1617055  1685604  27,6  55,1  44631  92877  46523  89100 
35–39  1829481  1654408  9  22,3  16465  36893  14890  40797 
40–44  1992836  1570170  1,9  4,2  3786  6595  2983  8370 
45–49  1839642  1856877  0,1  0,2  184  371  186  368 

ВСЬОГО  12582673  11796157      376669  500566  376529  498153
Львівська область 

15–19  104809  86228  25,1  21,5  2631  1854  2164  2253 
20–24  93908  101844  107,7  98,2  10114  10001  10969  9222 
25–29  90385  101107  72,4  97,3  6544  9838  7320  8794 
30–34  89456  89378  32,2  54,3  2880  4853  2878  4857 

35–39  99429  88540  11  20,9  1094  1850  974  2078 
40–44  106738  86407  2,6  3,5  278  302  225  374 
45–49  87230  100834  0,1  0,2  9  20  10  17 
ВСЬОГО  671955  654338      23549  28719  24540  27596 

Харківська область 
15–19  115247  75079  24,7  24,4  2847  1832  1854  2812 

20–24  107850  106744  74,6  77,7  8046  8294  7963  8380 
25–29  104212  113015  50,5  79,5  5263  8985  5707  8285 
30–34  97549  104856  23,7  48,6  2312  5096  2485  4741 
35–39  107494  102725  7,5  20,3  806  2085  770  2182 
40–44  124478  95658  1,4  3,6  174  344  134  448 
45–49  118672  108996  0,1  0,2  12  22  11  24 
ВСЬОГО  775502  707073      19459  26658  18925  26872 
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Постановка проблеми. У період трансформації суспільних відносин старопромислові 
регіони  України  представляють  для  соціогеографів  значний  інтерес.  Регіональні  процеси 
вивчаються з позитивістської традиції як поступальний, чітко спрямований рух, що сприяє 
поліпшенню рівня добробуту, але це як показує практика, вступає в суперечність з дійсністю. 
Процес  розвитку  території  це  складне,  суперечливе  явище,  яке  не  завжди  призводить  до 
позитивних  змін.  Для  сучасного  періоду  розвитку  України  це  особливо  актуально,  адже  в 
країні  є  регіони  з  високою концентрацією виробництв,  де  соціальні  процеси впливають на 
стан дестабілізації.  Економгеографи віддають пріоритет  економічному розвитку регіонів,  а 
соціальний  аспект  займає  підпорядковане  місце,  такі  території  відносять  до  депресивних, 
тобто  “застиглих” на певному рівні  індустріального розвитку. До таких регіонів можна від‐
нести  старопромислові  регіони,  де проявляються протиріччя між  інерційністю розміщення 
матеріальних елементів і наростаючою динамічністю економічних умов виробництва, праці, 
життєзабезпечення. 

У роботах українських географів В. П. Нагірної, Г. П. Підгрушного, Л. Г. Руденка [3, 5, 6] 
та  інших  поширене  уявлення  про  рівноцінність  економічного  і  соціокультурного  компо‐
нентів  аналізу  розвитку  старопромислових  території.  У  такому  ракурсі  майбутнє  старо‐
промислових  регіонів  пов’язується  з  подоланням  їх  можливої  депресивності  як  перерваної  
індустріалізації.  Наголос  робиться  на  усвідомлення  необхідності  покращення  в  старопро‐
мислових регіонах  якості життя населення,  розвитку на  їх  територіях,  розширених можли‐
востей людини. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності багатогранного підходу до вибору 
соціальних  чинників,  дестабілізації  старопромислових  регіонів  на  прикладі  Криворізького 
старопромислового регіону. 

Соціально‐економічна  функція  регіону  полягає  в  задоволенні  різноманітних  потреб 
населення. Регіональні  інтереси відображають власні уявлення населення регіону в ракурсі 
бажаних для них  векторів  розвитку.  Старопромислові  регіони  – це  території,  в межах  яких 
існує  латентний  конфлікт  між  їх  соціально‐економічною  функцією  і  регіональними  інте‐
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ресами. Діагностику цієї дестабілізації можна провести за допомогою вивчення соціального 
розвитку старопромислових територій. 

Для  регіонів  зазначеного  типу  проблема  соціальної  дестабілізації  розуміється  росій‐
ськими географами С. В. Рязанцевим, К. А. Баженової [7] та ін, як відсутність адаптації насе‐
лення до змін життя. Необхідність пошуку шляхів управління соціальної дестабілізації в сус‐
пільстві  вимагає  детального  вивчення  складових  цього  явища,  а  також  територіальних 
аспектів його проявлення. 

У різноманітному масиві  статистичних показників,  здатних відобразити стан  соціаль‐
ної  дестабілізації  в  Криворізькому  старопромисловому  регіоні,  нами  були  сформовані  три 
блоки. Перший  блок  (“Матеріальний  стан  населення”)  включає  показники  які  визначають 
рівень  доходів  населення  і  якість  його  життя.  Другий  блок  (“Екологічна  комфортність 
життя  населення”)  відображає  стан  здоров’я  мешканців  регіону. Третій  блок  (“Соціальна 
поведінка і участь населення в житті суспільства”) включає показники, що характеризують 
поширення  соціально  не  схвалюваних  форм  поведінки  (злочинність,  алкоголізм,  нарко‐
манія), а також варіанти поведінкових характеристик, здатних виявити ступінь збереження у 
населення традиційних цінностей (конфесійні уподобання) та рівня залучення населення до 
політичних процесів загальнодержавної значимості (електоральні переваги). 

Криворізький регіон – результат складного процесу індустріалізації радянського періоду, 
що  формувалася  як  заохочувальний  і  спонсорований  державним  бюджетом  процес  наро‐
щування гігантських промислових будівництв, міграційних програм, переміщенню по країні 
мільйонів людей. 

Працюючи на союзному рівні Криворізький регіон, однак, не перетворювався на части‐
ну українського економічного простору, він був  історично зорієнтований на затребуваність 
за  межами  України.  У  сучасній  українській  дійсності  роль  Криворізького  регіону  в  системі 
територіального  поділу  праці  стала  діаметрально  протилежною. Нині  регіон  затребуваний 
як територія стратегічно важлива для української економіки, але за межами країни зіткну‐
лася з потужними конкурентами на ринку залізорудної сировини і металургійної продукції. 

На  думку  експертів,  такий  тип  територій  внаслідок  об’єктивного  виснаження  їх  ре‐
сурсної бази з часом неминуче перейде в категорію депресивних. Нам здається, що запобігти 
дестабілізації  можна  через  залучення  групи  чинників,  серед  яких  перше  місце  повинно 
належати металургійному виробництву. Чорна металургія забезпечує країну значними фінан‐
совими  надходженнями  до  бюджету.  Галузь  має  високу  рентабельність  (до  сімдесяти  від‐
сотків  у  2010  р.).  Це  дозволяє  металургійним  підприємствам  Кривого  Рогу  стримувати 
зростання  звільнень  пенсіонерів,  знижуючи  тим  самим  гостроту  наростаючого  “демогра‐
фічного навантаження”. Мова йде про “демографічні навантаження” на ту частину населення 
в працездатному віці, яка зайнята в галузях народного господарства і змушена збільшувати 
виплати  пенсійного  податку  в  міру  скорочення  зайнятого  населення  і  зростання  кількості 
пенсіонерів. Якщо в  1990 р.  в Криворізькому регіоні,  за  даними Головного  управління  ста‐
тистики  у  Дніпропетровській  області,  на  одного  пенсіонера  припадало  приблизно  дві  лю‐
дини,  зайнятих  в  галузях  народного  господарства  в  працездатному  віці,  то  в  2010  р.  вже 
тільки один працюючий. 

Здавалося б, жителі регіону повинні відчувати вплив високої рентабельності металургії 
на рівні свого матеріального благополуччя. При проведенні соціологічного опитування місь‐
ких жителів напередодні виборчої кампанії з виборів глави адміністрації міста (2009 р.)  [1] 
результати  показали,  що,  оцінюючи  якісні  зміни  рівня  свого  життя  за  останній  рік,  прак‐
тично половина респондентів (46,28 %) з 2055 чоловік опитаних вважають, що ніяких пози‐
тивних змін у їхньому матеріальному забезпеченні не відбулося. Близько третини опитаних 
(28,76  %)  відзначають  зниження  рівня  життя,  кількість,  тих  городян,  які  відзначають 
позитивні зрушення, складає – 19,85 %. 

Слабкий вплив прибутковості залізорудного бізнесу на умови життя населення в Криво‐
різькому  регіоні  –  це  показник  того, що  промисловість  у  регіонах  ресурсного  типу  на  пев‐



226 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

ному етапі може втратити функцію стимулятора, що забезпечує гідний рівень життя всьому 
населенню регіону. 

Однією  з  проблем  й  одночасно  характерних  рис  старопромислових  регіонів  є  їх  еко‐
логічна безпека. Криворізький регіон не став винятком. Екологічну ситуацію в регіоні біль‐
шість  експертів  оцінюють  як  кризову.  З цієї  причини  блок  соціальних  чинників, що  харак‐
теризують подібний тип екологічної ситуації, ми пропонуємо аналізувати як прояв в регіоні 
дискомфорту  не  тільки  окремих  елементів  його  природного  середовища,  але  й  в  здоров’ї 
населення. 

Техногенне  навантаження  на  довкілля  Криворіжжя  втричі  перевищує  показник  по 
Дніпропетровській області [4]. У межах господарсько‐урбанізованих територій Криворізького 
регіону  розташовано  5  гірничо‐збагачувальних  комбінатів,  11  великих  кар’єрів  загальною 
площею 50 км2  і більше ста дрібних кар'єрів загальною площею 30 км2. Виробничий потен‐
ціал м. Кривий Ріг формують також 14 шахт, 87 промислових підприємств гірничо‐металур‐
гійної,  машинобудівної,  хімічної,  поліграфічної,  деревообробної,  легкої,  харчової  промисло‐
вості і будівельних матеріалів. 

Міські ландшафти Кривого Рогу ускладнені багатоярусними грядами відвалів гірських 
порід,  які  є  відходами  гірничодобувної  промисловості.  У місті  почастішали провали  ґрунту 
(земної поверхні). Провальний рельєф один  з найнебезпечніших компонентів  екологічного 
дискомфорту в регіоні, що ускладнює непередбачуваністю   життя населення в межах цього 
явища. 

У  Криворізькому  регіоні  найвищий  в  Україні  показник  забрудненості  атмосферного 
повітря.  На  його  частку  припадає  близько  8 %  загального  обсягу  викидів  речовин,  що  за‐
бруднюють  атмосферу  країни.  Забруднене  повітря  провокує  в  регіоні  цілу  низку  захворю‐
вань. Нами встановлено, що на Криворіжжі існує тенденція стабілізації росту захворюваності 
населення хворобами, що мають яскраво виражену екологічну причинність (новоутворення, 
різні  алергічні  хвороби,  вегето‐судинна дистонія,  бронхіальна астма, бронхіт, різні  хвороби 
верхніх дихальних шляхів). 

В  останнє  десятиліття  в  Криворізькому  регіоні  зросли  показники  соціально  небез‐
печних захворювань. У їх число увійшли туберкульоз, наркоманія та СНІД. Показники поши‐
реності  в  Криворізькому  регіоні  цих  соціально  небезпечних  хвороб,  а  також  злочинності 
склали блок показників соціальної дестабілізації регіону, об'єднаних темою “Соціальна пове‐
дінка і участь населення в житті суспільства”. 

СНІД  в Криворізькому  регіоні  територіально  співпадає  з  поширенням наркоманії.  Си‐
туація з наркоманією на Криворіжжі ускладнена криміногенним компонентом. Наркотики в 
регіоні  перетворилися  на  прибутковий  бізнес  організованих  злочинних  угруповань.  За  да‐
ними криворізьких правоохоронних органів  в  2011 р., щоденний дохід  виробників  і  торго‐
вців  екстракту  опію  досягав  у м.  Кривий  Ріг  в  середньому  до  90 000–100 000  гривен  [2,  8]. 
Територіально наркоманія в Криворізькому регіоні співпадає   з районами, де відзначається 
підвищений  прояв  випадків  криміногенної  поведінки.  У  загальній  структурі  криворізької 
злочинності  в  період  1998–2010 рр.  близько  60 %  становили  злочини,  скоєні  в  стані  алко‐
гольного або наркотичного сп'яніння. 

Загалом  Криворізький  регіон  відносно  стабільний  та  благополучний,  дестабілізація 
пов’язана з позитивною динамікою кількості пенсіонерів по відношенню до працездатного 
населення, та тенденцією росту поширення захворюваності населення хворобами, що мають 
яскраво виражену екологічну причинність, а також підвищенням криміногенної ситуації. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень  і публікацій.  Істотні  зміни, що 

відбуваються  в  соціально‐економічному  розвитку  України  значно  впливають  на  розвиток 
периферійних районів, у тому числі столичної області. Переважна їх більшість втратила свої 
позиції  в  економічному розвитку  і  соціальній  сфері,  знизилася  зайнятість населення, поси‐
лилися міграційні процеси,  зокрема до  столиці. Продовжується депресивний  стан  сільської 
місцевості. 

Периферійні райони столичної області, з одного боку, є самодостатніми завдяки наяв‐
ності місцевих передумов для розвитку їх господарства, соціальної сфери, інфраструктури. З 
другого – вони знаходяться під впливом столичного міста, виконуючи важливі функції, такі 
як  продовольчого  забезпечення,  виробничо‐розвантажувальна,  природоохоронна,  інфра‐
структурна,  рекреаційна.  Нині  постає  необхідність  вирішення  економічних,  соціальних  та 
екологічних  проблем  цих  районів,  створення  робочих  місць  і  підвищення  зайнятості  насе‐
лення  на  місцевому  рівні,  зниження  міграційного  відтікання  населення.  Це  сприятиме  не 
тільки зростанню економічної потужності цих районів, підвищенню рівня та якості життя їх 
мешканців, а й позитивно впливатиме на розвиток столиці, ефективність  її  співпраці з від‐
даленими районами. Особливо важливими є дослідження периферійних районів із суспільно‐
географічних позицій. 
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Метою статті є обґрунтування суті та критеріїв визначення периферійних районів, 
з'ясування  особливостей  використання  їх  природно‐ресурсного  потенціалу,  формування 
спеціалізації  господарства,  розселення  населення,  розвитку  соціальної  сфери,  міграційних 
процесів. Це ті важливі питання, які найбільшою мірою впливають на соціально‐економічний 
розвиток периферійних районів. 

Специфічними є соціальні проблеми, що виникають у периферійних районах у сучасних 
умовах. Зниження життєвого рівня спонукає населення периферійних районів до міграції  у 
столицю чи її приміську зону, де є вільні робочі місця, значно вищий рівень доходів, наявні 
ринки збуту продовольчої продукції. 

Про  важливість  розвитку  периферійних  районів,  підвищення  їх  ролі  у  соціально‐еко‐
номічному  розвитку  країни  та  її  регіонів,  удосконаленні  територіальної  структури  вироб‐
ництва і розселення населення підкреслюється у низці законодавчих документів і програм‐
них матеріалів, зокрема, “Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Концепції демографічного розвитку на 2005–2015 
роки” тощо. Актуальність дослідження периферійних районів зростає у зв’язку зі зниженням 
рівня  їх  соціально‐економічного розвитку,  посиленням міграційних процесів, формуванням 
регіональних  ринків  праці,  забезпеченням  зайнятості  населення,  необхідністю  збереження 
екістичної мережі тощо. 

Особливо  важливими  є  дослідження  периферійних  районів  на  регіональному  рівні,  у 
певному природно‐екологічному та соціально‐економічному середовищі. Це дає можливість 
детальніше відстежити трансформаційні процеси, що відбуваються у розвитку периферійних 
районів.  На  основі  цього  розробити  напрями  активізації  соціально‐економічного  розвитку 
периферійних районів. Важливим нині є посилення їх ролі в територіальній структурі госпо‐
дарства  і  розселенні  населення,  підвищенні  рівня  життя  населення  та  зменшенні  міграції. 
Взаємодія центру і периферії є одним із головних питань регіонального розвитку.  

Викладення  основного  матеріалу  дослідження.  Зазначені  суспільно‐географічні 
дослідження  спрямовані  на  підвищення  ефективності  господарської  діяльності,  удоско‐
налення територіальної організації виробництва, розселення населення, поліпшення якості 
його життя, забезпечення комплексності розвитку периферійних районів на основі найбільш 
раціонального  його  взаємозв’язку  зі  столичним містом.  Розроблення  та  реалізація  заходів, 
спрямованих  на  соціально‐економічне  піднесення  периферійних  районів,  створення  в  них 
сприятливого  інвестиційного  клімату,  формування  раціонального  територіального  поділу 
праці, розвиток ринкової інфраструктури тощо має ґрунтуватися на їх всебічному суспільно‐
географічному дослідженні [4, 6]. Окрім економічних аспектів розвитку мають бути досліджені 
також  соціальні,  демографічні,  екологічні  проблеми  тощо.  Периферійний  район  розгляда‐
ється як цілісне суспільне утворення з певною спеціалізацією та територіальною структурою 
господарства і розселення населення. 

Соціально‐економічний  розвиток  столиці  в  умовах  суспільних  трансформацій,  інте‐
граційних процесів  зумовлюють посилення  її  впливу не тільки на приміські райони,  а й на 
віддаленіші  –  периферійні  райони.  Відстеження  цих  процесів  потребують  нових  підходів  у 
трактуванні поняття  “периферійні райони”, визначенні  їх ролі у розвитку столиці в умовах 
ускладнення економічного, політичного, соціального життя, а також пошук нових форм спів‐
праці.  Під  впливом  інновацій  столиця  постійно  набуває  нових  соціальних  якостей  і  госпо‐
дарських функцій, які посилюються завдяки створенню конкурентного середовища і форму‐
ванню нових економічних відносин між центром  і периферією. Розвиток  інноваційних кон‐
курентоспроможних  видів  господарської  діяльності  загальнодержавного  та  міжнародного 
значення у столиці спричиняє позитивний вплив на приміську зону і периферійні території. 
Це сприяє раціональному та ефективному розвитку столиці, і відповідно периферійних районів. 

Суспільно‐географічне  дослідження  впливу  столиці  на  господарську  діяльність  пери‐
ферійних  районів,  а  також  на  соціальні,  демографічні  та  екістичні  процеси  потребують 
комплексного  підходу  до  вивчення  цих  районів.  Застосування  методів  системно‐структур‐
ного аналізу,  статистичного, картографічного, порівняльного та  інших дає можливість вия‐
вити особливості територіальної організації господарства, формування і розвиток виробничо‐
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територіальних зв’язків, можливі зміни у розподілі функцій. Це особливо важливо при виборі 
підприємств,  філіалів,  агрофірм,  фермерських  господарств,  соціально‐культурних,  рекреа‐
ційних та інфраструктурних об’єктів периферійних районів столичної області. 

Досліджуючи периферійні райони в  зоні  впливу  столичного міста,  слід  зазначити, що 
дедалі більша увага з боку державних, урядових структур, науковців приділяється ефектив‐
ній взаємовигідній співпраці між столицею і периферійними районами з метою поліпшення 
якості життя їх територіальних громад [2, 3, 4]. 

Різні  рівні  соціально‐економічного розвитку  і  якості життя населення  столиці  і  пери‐
ферійних  районів,  що  знаходяться  у  сфері  її  впливу,  неоднакове  інфраструктурне  забез‐
печення, особливості формування ринку праці, міграційні процеси посилюють актуальність 
дослідження  взаємодії  центру  (столиці)  і  периферії.  За  сучасних  умов  столиця  все  більше 
впливає на периферію. Розміщувати виробництво у периферійних районах стає вигіднішим, 
оскільки  оренда  виробничих  площ,  комерційна  ціна  землі,  використання  робочої  сили  тут 
значно дешевші, ніж у  її приміських районах. Розмір сплати податків до місцевих бюджетів 
периферійних районів є також значно нижчим, ніж у столиці. 

У процесі взаємодії столиці  і периферійних районів важливо забезпечити баланс  інте‐
ресів столиці з інтересами територіальних громад периферійних районів. Головним завданням 
дослідження є пошук ефективних форм і методів співпраці у сфері виробництва і суспільній 
діяльності, розроблення ефективних механізмів регулювання виробничих і трудових відно‐
син, адаптованих до місцевих умов з урахуванням економіко‐географічного положення пери‐
ферійних  по  відношенню  до  столиці  районів.  Важливим  є  використання  світового  досвіду 
співпраці. 

Дослідження периферійних районів у контексті впливу столиці зумовлює необхідність 
обґрунтування  теоретико‐методологічних  засад  функціонування  і  розвитку  периферійних 
районів, що сформувалися у зоні впливу столичного міста, уточнення поняття “периферійні 
райони”, виявлення особливостей їх господарського розвитку, соціальної сфери, демографіч‐
них процесів, міграційної активності населення, стану поселенської мережі. 

У  процесі  дослідження  впливу  столиці  на  периферійні  райони  слід  особливу  увагу 
звернути  на  такі  важливі  питання,  як  спеціалізація  господарської  діяльності  і  нові  форми 
організації  виробництва  периферійних  районів,  територіальні  відмінності  у  господарській 
діяльності,  транспортне  сполучення,  демографічна  ситуація,  міграційна  активність  насе‐
лення,  екістичні  процеси  і  зміни  у  поселенській  мережі  тощо.  На  розвиток  периферійних 
районів  значною  мірою  впливають  особливості  економіко‐географічного  положення,  інте‐
гральний  потенціал  території,  господарська  спеціалізація,  розселення  населення  і  тери‐
торіальна  структура  господарства.  Важливо, щоб  був  узгодженим в  економічному,  соціаль‐
ному  та  екологічному  аспектах  соціально‐економічний  розвиток  столиці  і  периферійних 
районів. Це сприятиме ефективному використанню місцевих ресурсів периферійних районів, 
зокрема  їх  природно‐ресурсного,  економічного  та  працересурсного  потенціалу  для  за  без‐
печення економічного зростання, посилення конкурентних позицій і столиці, і периферійних 
районів. 

Питання  впливу  центру  на  периферію  досліджувалися  у  межах  різних  галузей  знань. 
Особливо це стосується теоретичних положень щодо впливу центру на периферійні райони, 
закладених у працях  зарубіжних,  у  т.  ч.  російських вчених: Д. Фрідмана, Й.Тюнена, Ф. Перу, 
В. Кристаллера,  А. Льоша,  П. Відаль  де  ла  Блаша, Ж.  Боже‐Гарніє, Ж. Шабо,  М. Т. Агафонова, 
В. А. Воротилова,  Б. С. Жихаревича,  Г. В. Іоффе,  В. Костеріна,  І. М. Майєргойза,  А. І. Трейвіша, 
Б. С. Хорєва та ін. 

Суспільно‐географічним  дослідженням  столиці  в  контексті  її  впливу  на  периферію 
присвятили  свої  праці  українські  вчені  –  Г.  В.  Балабанов,  О.  В.  Гладкий,  І.  О.  Горленко, 
Т. А. Гринюк,  І. В. Гукалова,  А. І. Доценко,  С. І. Іщук,  С. А. Лісовський,  К. В. Мезенцев,  В. П. На‐
гірна, В. І. Нудельман, Г. П. Підгрушний, М. Д. Пістун, Ю. І. Питюренко, Л. Г. Руденко, Д. М. Сте‐
ченко, М. І. Фащевський та ін. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Основними  питаннями  суспільно‐географічного  дослідження  периферійних  районів  у 
зоні  впливу  столиці  є  їх  місце  розташування,  розвиток  транспортної  інфраструктури,  при‐
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родно‐ресурсний потенціал, демографічна ситуація і використання трудових ресурсів, форму‐
вання  ринку  праці,  розвиток  промисловості  і  АПК,  форми  організації  виробництва,  форму‐
вання  виробничо‐територіальних  зв’язків  зі  столицею,  територіальна  організація  вироб‐
ництва і розселення населення. 

Співпраця столиці з периферійними районами відбувається у багатьох аспектах. Голов‐
ними  з  них  є:  використання  інтегрального  потенціалу,  територіальна  організація  вироб‐
ництва,  міграційні  процеси,  інвестиційна  діяльність,  формування  ринку  праці,  рекреаційна 
діяльність,  наукове  і  освітньо‐культурне  співробітництво.  Серед  напрямів  впливу  столич‐
ного  міста  на  периферійні  райони  виділяються  економічні,  соціальні,  екологічні,  демо‐
графічні,  науково‐технічні,  поселенські.  Значну  роль  відіграє  регулювання  взаємозв’язків 
периферійних районів зі столицею, оптимальне поєднання їх господарських інтересів, різних 
видів економічної діяльності з урахуванням природно‐ресурсного потенціалу та його ефек‐
тивного  використання.  Удосконалення  територіальної  організації  виробництва  на  основі 
комплексного  використання  інтегрального потенціалу,  поліпшення  господарських  зв’язків, 
наближення  максимальною  мірою  підприємств  до  споживача  є  основою  соціально‐еконо‐
мічного  піднесення  периферійних  районів.  Використання  переваг  територіального  поділу 
праці та формування регіональних ринків з урахуванням особливостей, що склалися у спів‐
праці  зі  столицею,  є  одним  з  головних  аспектів  закріплення  фінансової  самостійності  цих 
районів. Це сприятиме формуванню місцевих бюджетів з переорієнтацією їх із дотаційних в 
бюджети розвитку. 

Висновки.  Периферія  є  опорою  для  столичного  міста.  В  сучасних  умовах  столиця  все 
більше  впливає  на  периферію.  Периферійні  райони  –  це  по  суті  ареал  зосередження  і  реа‐
лізації  столичних  функцій  лише  у  менших  масштабах,  ніж  у  прилеглій  приміській  зоні.  У 
периферійних районах порівняно  зі  столицею особливий режим землекористування. Функ‐
ціональна  визначеність  периферійних  районів  у  контексті  впливу  столиці  не  так  чітко  ви‐
ражена,  як  у  приміській  зоні.  Тут  є  свої  види  господарської  діяльності,  які  меншою мірою 
пов’язані зі столицею. 
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ській області. Активізація за останні двадцять років міграційних процесів, які впливають на 
динаміку  людності  та  визначають  пов’язаність  поселень  у межах  систем  розселення,  поси‐
лює актуальність дослідження. 

Розселення населення Львівської області та Західного регіону в цілому було предметом 
дослідження  багатьох  вчених.  Починаючи  з  1945  р.,  коли  у  Львівському  університеті  було 
відкрито кафедру економічної географії, опубліковані наукові праці, що стосувалися еволюції 
форм і систем розселення, різних аспектів розвитку Львівської агломерації, окремих міських 
поселень,  систем  міського  і  сільського  розселення  обласного  регіону,  Українських  Карпат, 
українсько‐польського прикордоння. Їхні автори: О. Т. Ващенко, О. І. Шаблій, Ф. Д. Заставний, 
Л. Т. Шевчук, М. М. Назарук, Г. М. Анісімова, М. І. Білецький, М. Р. Влах, І. І. Гудзеляк, М. С. Дні‐
стрянський, Н.  І. Дністрянська, Б. Я. Думін, Г. А. Зільбер, Р. М. Лозинський, Є. М. Максимова, 
І. Г. Пандяк, М. М. Паробецький, О. Р. Перхач, І. І. Сваричевський. Задяки працям А. І. Доценка, 
Ю. І. Пітюренка, П. С. Коваленка, А. В. Степаненка, В. О. Джамана сформована теоретико‐мето‐
дологічна база суспільно‐географічного вивчення розселення. 

Метою даного дослідження є аналіз структури та геопросторової специфіки Львівської 
обласної  системи  розселення.  Методологія  вирішення  цього  завдання  передбачає  аналіз 
динаміки  формування  мережі  поселень  та  сучасної  територіальної  структури  розселення, 
розвитку  та  просторової  специфіки  процесів  урбанізації,  трансформації  сільської  поселен‐
ської мережі, проблем розвитку окремих поселень. 

Сучасна мережа розселення Львівщини сформована 44 містами, 34 с. м. т. і 1850 сільсь‐
кими населеними пунктами, які об’єднані у 20 адміністративних районів. За період з 1980 до 
2012 рр. загальна кількість поселень Львівської області зменшилась з 1949 до 1928 одиниць. 
При цьому кількість міських поселень збільшилась з 75 до 88, а кількість сільських поселень 
скоротилась  з  1874 до  1850.  Відповідно  густота  поселенської мережі  за  цей проміжок  часу 
несуттєво зменшилась з 89 до 88 поселень на 1000 км2. Львівська область володіє достатньо 
потужним поселенським потенціалом: тут розташовано 9,6 % міст, 3,8 % містечок і 6,5 % сіл 
України.  За  кількістю  сільських поселень  область на першому місці  в  країні,  а  за  кількістю 
міст – на другому після Донецької області. Щільність міських поселень також найвища у Львів‐
ській області – 35,7 од. на 10 тис. км2, в Україні – 22,3. Густота поселенської мережі у Львів‐
ській області є найвищою в Україні – 88,3 од. на 1000 км2 при середньо українському рівні – 
49,4 од. на 1000 км2. А за густотою міської поселенської мережі (3,6 од./1000 км2) Львівська 
область на третьому місці після Донецької  (6,9) та Луганської  (5,5), перевищуючи середньо 
українське значення в 1,6 рази. 

Демографічний  потенціал  Львівської  обласної  системи  розселення  зменшується,  що 
пов’язано  з  природним  скороченням  та міграційним  відтоком  населення.  Зменшення  люд‐
ності розпочалося з 1994 р. За період 1994–2012 рр. населення області скоротилося на 237,4 тис. 
осіб, у тім числі міське – на 148,8, сільське – на 88,6 тис. осіб. Станом на 1.01 2012 р. в області 
проживало 2540,9 тис. жителів  (5,6 % усього, 4,9 % міського та 7,0 % сільського населення 
України). Львівська область належить до густонаселених регіонів. На кожному квадратному 
кілометрі проживає в середньому 116,4 осіб (в Україні – 75,4, в Західному регіоні – 107,5). 

Рівень урбанізації за період 1989–2012 рр. зріс від 59,8 % до 60,8 %, тобто процес точ‐
кової  концентрації  населення  у  міських  формах  розселення  продовжується.  У  містах  зо‐
середжено 92,8 % усього міського населення області, а в містечках – 7,2 %. Область належить 
до  групи  середньо  урбанізованих  областей,  в Донецькій  області  частка міського населення 
становить 91 %, а в найменш урбанізованій Закарпатській області – 37 %. 

У містах області  сконцентровано 92,8 % міського населення області. Особливо велике 
значення має Львів (758,1 тис. осіб в межах міськради, 729,8 тис. – без приміської зони), хоча 
його частка у міському населенні знизилася з 48,5 % у 1989 р. до 47,3 % у 2012 р. (зараз це 29 % 
всього населення області). Людність обласного центру у 9,5 рази перевищує людність Дрого‐
бича, що є другим за величиною містом в області. Однак, у порівнянні з  іншими обласними 
регіонами,  зокрема  столичними,  Львів  не  має  винятково  важливого  значення  в  обласній 
системі розселення. Так, Київ концентрує 62 % населення області, колишня столиця України, 
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Харків  –  53 %,  Запоріжжя  –  43 %,  Одеса  і Миколаїв  –  по  42 %,  Вінниця  –  36 %,  Дніпропет‐
ровськ – 30 %. 

У Львівській області домінуюче місце в системі розселення мають малі міста людністю 
до 50 тисяч осіб та середні міста від 50 до 100 тис. осіб (Дрогобич – 77,1 тис. осіб, Червоно‐
град – 68,2 тис. осіб, Стрий – 60,1 тис. осіб). У  групі малих міст виділяється підгрупа напів‐
середніх міст людністю від 25 до 50 тис. (Борислав, Самбір, Трускавець, Новий Розділ, Ново‐
яворівськ), а також підгрупу дуже малих міст людністю до 5 тис. – Белз, Глиняни, Комарно, 
Бібрка,  Хирів,  Добромиль,  Новий  Калинів  та  Угнів  (1  тис.  осіб,  що  є  найменшим  містом  в 
Україні). У 39‐ти малих містах області  (це понад 90% міст) проживає 38,5 % міського насе‐
лення, а у трьох середніх – 14,2 %. 

Загалом у Львівській області є двадцять одне місто (47,7 % від загальної кількості міст), 
які  за  людністю  не  можуть  належати  до  категорії  міст  згідно  діючого  Закону  про  адмі‐
ністративно‐територіальний устрій. Подібних винятків  є надзвичайно багато  і  в  усіх  інших 
областях  України.  Це  головна  причина  необхідності  удосконалення  відповідного  законо‐
давства,  приведення  його  до  потреб  сформованого  розселення.  Тим  більше,  що  третина 
малих міст депопулюють, також зменшується людність Львова та усіх середніх міст області. 

Структурні  зміни  розселення  пов’язані  передусім  з  динамікою  людності.  Аналіз  кіль‐
кості  населення  адміністративних  районів  та  міст  у  1989–2001  рр.  виявив  тенденції  зро‐
стання людності в районі Червоноградської  агломерації;  в містах Старий Самбір, Дрогобич, 
Радехів,  Кам’янка‐Бузька,  Новояворівськ,  Жидачів,  Жовква;  в  поселеннях,  що  тяжіють  до 
головних  транспортних  артерій.  Найінтенсивніше  зменшення  населення  відбувається  на 
території  Перемишлянського  та  Бродівського  районів.  В  період  2001–2012  рр.  темпи  зро‐
стання населення зменшились, частка територій, на яких спостерігалася депопуляція зросла. 
Найбільш  депресивним  продовжує  залишатись  Перемишлянський  район.  Погіршилась  си‐
туація у Буському, Золочiвському, Жидачiвському районах. Це в основному аграрнi райони, у 
вiковiй  структурi  переважають  старші  вiковi  групи.  Найінтенсивніше  зростання  населення 
спостерігається у приміській зоні Львова, в районних центрах, в прикордонних та курортних 
і гірських міських поселеннях. 

Позитивним чинником у функціонуванні обласної системи розселення є розташування 
обласного центру поблизу геометричного центру області. Середні міста є важливими цент‐
рами міжрайонного значення в північній  (Червоноград)  і південній частині області  (Дрого‐
бич і Стрий). Така вісь з півночі на південь є головною у формуванні економічних та соціально‐
культурних  зв’язків  в  межах  області.  Однак  протягом  останніх  двох  десятиліть  чітко  про‐
являються  зв’язки  міжрегіонального  і  міжнародного  рівня  по  лінії  схід–захід.  Їхня  інтен‐
сивність зростає в умовах поглиблення співпраці з європейськими країнами. Багато поселень 
українсько‐польського  прикордоння трансформували господарські комплекси згідно нових 
потреб  забезпечення  транзитних  функцій.  Периферійність  географічного  положення  вия‐
вилася сприятливою у сучасних умовах. 

Для  більшості  міст  Львівської  області  суспільні  трансформації  в  Україні  негативно 
відобразилися на рівні та якості життя людей, можливостях подальшого розвитку. Передусім 
це  стосується  незадовільного  стану  міської  інженерної  та  соціальної  інфраструктури, 
відсутності  пропозиції  робочих  місць  на  ринку  праці,  згортання  господарської  діяльності 
великими  і  середніми промисловими підприємствами, відсутність будь‐яких життєвих пер‐
спектив для молодого покоління. Однак, саме у малих і середніх містах активізувався малий 
бізнес,  з’явилися  нові  види  економічної  діяльності,  відроджується  виробництво  мануфак‐
турного  типу.  Такі  тенденції  можна  оцінювати  двояко,  але  негативним  моментом  одно‐
значно є відсутність фінансових ресурсів, інвестицій для появи сучасного високопродуктив‐
ного конкурентного виробництва, у тім числі і в сільській місцевості. 

На тлі виявлених тенденцій Львів, завдяки розвиненій інфраструктурі, високому освіт‐
ньому  і науковому потенціалу залишається ядром найвищої економічної активності. В умо‐
вах  скорочення  промислового  виробництва  посилюється  роль  туристичної  галузі  (щороку 
Львів приймає понад  1 млн.  туристів  і  цей показник  зростає),  збільшуються  обсяги  вироб‐
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ництва програмного продукту,  зростає кількість  ІТ‐компаній, посилюються освітні функції, 
виникають нові види діяльності, що властиві загалом сервісній економіці.  

Ще  у  середині  ХХ  ст.  Львівська  область  характеризувалася  значною  перенаселеністю 
сільської місцевості. І нині середня щільність сільського населення Львівської області є одні‐
єю з найвищих в Україні  і  становить 45,7 осіб/км2, що значно переважає середні по Україні 
значення  (23,6 осіб/км2). Середня щільність сільських поселень у межах області  (84,8 посе‐
лень/1000  км2)  у  1,8  раза  більша,  ніж  у  середньому  по  Україні  (47,1  поселень/1000  км2). 
Найвища  щільність  сільських  поселень  в  Мостиському  районі  –  130  (поселень/1000  км2), 
найменша – в Сколівському районі  (36),  дещо вища у Турківському, Радехівському  і Дрого‐
бицькому. Висока щільність сільських поселень також у Жовківському, Самбірському, Жида‐
чівському  і Пустомитівському районах. Найвище значення показника в 3,5 раза більше, ніж 
найменше,  шо  свідчить  про  досить  суттєві  відмінності  у  розміщенні  сільських  поселень  у 
межах області. Середня людність сільського поселення 538 осіб, що майже відповідає середньо 
українському значенню (501 особа). 

Загалом по області найбільша кількість сіл (31 % від усіх поселень) людністю від 100 до 
199 мешканців, а найменша (6,8 %) людністю менше 50 осіб. Незважаючи на невелику кіль‐
кість поселень людністю понад 1000 осіб (16,8 %), саме в них зосереджена найбільша кіль‐
кість сільського населення – 45 %. Тривалі тенденції депопуляції та виїзду молоді зумовили 
швидкі темпи знелюднення сіл, особливо найменших, до 100 осіб. Кількість сіл з людністю до 
30 осіб збільшилася з 59 одиниць у 2001 р. до 74 у 2011 р. 

Для  характеристики  інтегральної  системи  розселення  Львівської  області  проведено 
таксономічний  аналіз  методом  дерева  поєднань.  На  базі  дев’яти  показників  виділено  такі 
внутрішньо обласні райони розселення: 
 Карпатський  (Сколівський,  Старосамбірський,  Турківський  райони).  Відзначається 

малою людністю та дуже низькими показниками розвитку міської мережі, найнижчою щіль‐
ністю сільського населення, переважаючою ланцюговою формою сільських поселень, в основ‐
ному середніх та великих; 
 Західний  (Жовківський,  Самбірський,  Городоцький, Мостиський,  Яворівський).  Неви‐

сока щільність населення, незначний рівень урбанізації, слабке зростання міської людності, 
домінування середніх та малих сільських поселень з ознаками ройової форми розселення; 
 Центрально‐південно‐східний  (Миколаївський  та  Стрийський).  Висока щільність  насе‐

лення,  середній  рівень  урбанізації,  домінування  великих  сіл,  з  переважаючою  вуличною 
планувальною формою;  
 Центральний (Пустомитівський район). Усі поселення належать до зони впливу Львова. 

Характеризується  великою  людністю  з  ознаками  приросту  і  в  міських,  і  в  сільських  посе‐
леннях,  інтенсивними  процесами  субурбанізації  та  рурбанізації,  домінуванням  великих  і 
середніх сіл. Планувальна структура сільських поселень переважно змішаного типу;  
 Високоурбанізований  (Дрогобицький,  Сокальський).  З  дуже  великою людністю,  дуже 

високими  показниками  розвитку  міської  мережі  (сформовані  міські  агломерації,  які  вико‐
нують функції ядер міжрайонних систем розселення), нижче середнього розвиток сільської 
мережі з переважанням хаотично‐групової планувальної форми;  
 Східний (Жидачівський, Кам’янко‐Бузький, Золочівський, Бродівський, Буський, Пере‐

мишлянський, Радехівський). В межах цього типу можна виділити два відмінних за деякими 
ознаками  підтипи:  а) Жидачівський,  Кам’янко‐Бузький,  Золочівський  –  невисока щільність 
населення,  слабкий  розвиток  міської  мережі,  висока  щільність  сільських  поселень  з  домі‐
нуванням  середніх  і  малих  сіл  переважно  змішаної  планувальної  форми;  б)  Бродівський, 
Буський, Перемишлянський, Радехівський – слабо заселена територія з найвищими темпами 
депопуляції, низький розвиток міської мережі, досить густою мережею малих і середніх сіл, 
переважанням хаотично‐групової планувальної форми. 

Отже, трансформація міського розселення у Львівській області має певні особливості. 
Якщо в Україні депопуляція більшою мірою торкнулася малих міст,  то у Львівській області 
швидше зменшується людність середніх міст та обласного центру. Малі міста та містечка ще 
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залишаються  привабливими  для  жителів  області,  вони  посилюють  свою  роль  в  обласній 
системі розселення,  тому потребують державної  уваги у формі капіталовкладень для  ство‐
рення  робочих  місць,  залучення  інвестицій  для  пожвавлення  економічної  діяльності  та 
покращення умов життя людей. 

В  області  зберігається  групово‐дисперсне  розселення  з  тенденцією  до  більш швидкої 
депопуляції малих сіл та вищими темпами концентрації сільського населення у зоні впливу 
Львівської агломерації, що є ознакою початкових етапів ареальної урбанізації. У Львівській 
області  збереглося  позитивне  суб’єктивне  сприйняття  сільського  способу  життя.  Село  як 
місце постійного проживання і праці залишається привабливим не лише для старшого поко‐
ління, але й для частини молоді. Тому залучення інвестицій, створення нових робочих місць 
в  аграрній  сфері  сприятиме  відродженню  села,  збереженню  сформованої  мережі  сільських 
поселень чи її раціональному удосконаленню. 
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Актуальність  проблеми.  В  останні  роки  спостерігається  стійка  тенденція  до  зро‐

стання захворюваності та поширеності хвороб як серед населення усіх регіонів України, так і 
Сумської області зокрема. Під захворюваністю населення ми розуміємо відношення кількості 
осіб з уперше виявленими випадками хвороби за наявний проміжок часу до середньої вели‐
чини людської спільноти протягом того ж самого періоду, а під поширеністю – відношення 
кількості осіб, які мають певну хворобу у даний період часу до середньої величини людської 
спільноти протягом того ж самого часу. 

Для  адміністративних районів Сумської  області  характерний неоднорідний рівень  за‐
хворюваності населення. Диспропорції цього показника залежать від статево‐вікового складу 
населення, повноти реєстрації захворювань та впливу різних факторів навколишнього сере‐
довища, роль якого вивчена недостатньо [1]. 

Територіальна диференціація показників регіонального здоров’я та їх динаміка у Сум‐
ській області мало вивчена. До теперішнього часу не проводилося цілеспрямованого дослід‐
ження  з  метою  встановлення  внутрішньорегіональних  особливостей  і  динаміки  захворю‐
ваності,  структури хвороб й  інших характеристик територіальної диференціації  захворюва‐
ності населення. Враховуючи те, що аналіз тенденцій захворюваності та поширеності хвороб 
серед  населення  є  важливою  складовою планування  стратегічних  напрямів  розвитку  системи 
охорони здоров’я, основою для розробки ефективної науково обґрунтованої системи збере‐
ження  та  зміцнення  здоров’я  населення,  то  дослідження  здоров’я  населення  на  сучасному 
етапі є досить актуальним. 
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Мета  статті  –  дослідити  географічні  особливості  захворюваності  населення  Сум‐
ської області та здійснити групування адміністративних районів за рівнем захворюваності. 

Виклад основного матеріалу. На  сьогодні  демографічна  ситуація  у Сумській області 
характеризується  як  кризова  [2].  За  останні  роки  серед  населення  Сумської  області  збері‐
гаються  негативні  тенденції  зростання  первинної  захворюваності  (рис.  1)  та  поширеності 
хвороб. 

 

 
Рис. 1.  Захворюваність населення Сумської області 

протягом 2000–2011 років (на 100 тис. осіб) 
 

Основу  структури захворюваності  традиційно формують хвороби системи кровообігу, 
органів дихання, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників. Структуру 
поширеності  хвороб формують захворювання системи кровообігу, органів дихання, органів 
травлення,  хвороби  кістково‐м’язової  та  сполучної  тканини,  захворювання  сечостатевої 
системи, ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин. 

В області відзначається негативна тенденція до зростання як захворюваності, так і до 
поширеності різних видів хвороб. Порівняно з 2007 р. поширеність хвороб зросла з 15,2 до 
15,8 випадків на 100 тис. осіб (рис. 2а). 

     
а)               б) 

Рис. 2.  Кількість вперше зареєстрованих хвороб та поширеність хвороб 
серед жителів Сумської області (на 100 тис. осіб) 

 
Як видно з рис. 2б, кількість вперше зареєстрованих хвороб у 2011 р. порівняно з 2010 р. 

дещо знизилась, однак перевищує показники за минулі роки. Порівняно з минулими роками 
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зріс рівень захворюваності на всі новоутворення. Так, вивчення онкоепідеміологічної  ситу‐
ації  в  Україні  показало  зростання  рівня  захворюваності  населення  на  3,8  %  за  2010  р.  До 
областей  з  найвищими  показниками  онкозахворюваності  потрапила  і  Сумська  область  [1]. 
Крім  того,  спостерігається  тенденція  до  збільшення  чисельності  населення  з  виявленими 
новоутвореннями. Так у 2011 р. кількість вперше виявлених новоутворень зросла порівняно 
з 2009 р. на 40,13 випадки на 100 тис. осіб. 

Захворюваність на інфекційні та паразитарні хвороби лишається індикатором соціально‐
економічних проблем  суспільства.  Аналіз  захворюваності  населення на  інфекційні  та  пара‐
зитичні  хвороби  в  Сумській  області  показав  збільшення  захворюваності,  яке  прийшло  на 
зміну покращенню 2009 р. 

Сучасний стан розвитку епідемічного процесу ВІЛ‐інфекції в Сумській області характе‐
ризується  поширенням  цього  виду  хвороб  серед  різних  контингентів  населення.  У  2009  р. 
область посідала 5‐те рангове місце  серед 27  адміністративних одиниць України  за  рівнем 
захворюваності на ВІЛ‐інфекцію та 10‐те за рівнем захворюваності на СНІД. Кількість хворих 
на  цей  вид  нозології  у  Сумській  області  постійно  зростає.  За  даними  медичної  статистики 
протягом 2000–2011 рр. кількість хворих на ВІЛ‐інфекції зросла у 6 разів. За останні 10 років 
кількість  хворих  на  СНІД  збільшилася  більш,  ніж  у  20  разів  і  судячи  з  динаміки,  ця  цифра 
буде  зростати  й  надалі.  За  рівнем  смертності  від  СНІДу  у  2009 р.  регіон  посідав  8  рангове 
місце серед адміністративних одиниць України. 

Незважаючи  на  деяке  покращення  показників,  що  характеризують  рівень  захворю‐
ваності  та  поширеність  хвороб  органів  дихання,  ці  хвороби  належать  до  провідної  трійки 
нозологій.  Хоча,  порівняно  з  2010  р.,  спостерігається  деяке  покращення  ситуації,  однак 
кардинально змінити її не вдається. У 2011 р. кількість вперше зареєстрованих хворих на цю 
групу нозологій становила 21632,43 випадків на 100 тис. осіб. Серед факторів, що впливають 
на зростання захворюваності на хвороби органів дихання, крім медико‐соціального, впливає 
й  стан  навколишнього  середовища,  зокрема  рівень  забруднення  атмосферного  повітря.  Це 
призводить до різких хронічних захворювань (фарингіт, тонзиліт, бронхіальна астма тощо). 

Значною медико‐соціальною проблемою України у цілому, й Сумської області зокрема, 
є захворюваність на туберкульоз. За даними фтизіатричної служби Сумської області, кожного 
дня  виявляється  2  нових  випадки  захворювання,  кожні  три  дні  2  хворих  помирає. Щороку 
виявляється  понад  600  нових  випадків  захворювання.  Найвищі  показники  захворюваності 
характерні для жителів сільської місцевості. 

За  останні  п’ять  років  невпинно  зростає  рівень  захворюваності  на  хвороби  системи 
кровообігу  та  їх  поширеність  серед  населення  Сумської  області.  Серед  факторів,  що  спри‐
чиняють  таке  зростання,  слід  назвати  низький  життєвий  рівень  населення,  високу  частку 
людей похилого віку у статево‐віковій структурі області, особливо у сільській місцевості, не‐
здоровий спосіб життя (куріння, зловживання алкоголем, нераціональне харчування), психо‐
емоційний  стрес,  шкідливі  для  здоров’я  антропогенні  чинники  довкілля,  умови  на  вироб‐
ництві  та  в  побуті,  недостатнє  фінансування  системи  охорони  здоров’я,  з  чим  пов’язана 
недостатня матеріально‐технічна база лікувально‐профілактичних установ районів і кадрова 
проблема, відсутність профілактики. 

В  області  спостерігається  невпинне  зростання  кількості  хворих  на  хвороби  кістково‐
м’язової  системи,  частка  яких  у  загальній  поширеності  захворювань  перевищує  5 %,  що  є 
однією з основних причин  інвалідизації населення. До факторів, які  сприяють цій захворю‐
ваності слід віднести малорухливий спосіб життя, неналежне харчування (відсутність міне‐
ралів  кальцію,  кремнію,  амінокислот),  травми,  спадковість,  умови праці,  помилки  в  діагно‐
стиці, несвоєчасне лікування та реабілітація. 

У  структурі  захворюваності  значне  місце  посідають  хвороби  сечостатевої  системи.  І 
хоча  первинна  захворюваність  населення  у  2011  р.  знизилась  порівняно  з  2010  р.,  поши‐
реність серед населення хвороб сечостатевої системи невпинно зростає. Серед факторів, що 
негативно  впливають  на  їх  динаміку,  варто  виділити низький рівень медоглядів,  передача 
хвороб статевим шляхом, порушення правил самогігієни, самолікування хворих, відсутність 
кваліфікованих медичних працівників у сільській місцевості тощо. 
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Крім  того,  зростає  поширеність  та  первинна  захворюваність  населення  регіону  на 
хвороби органів травлення, які  вийшли на 2‐е місце у  загальній поширеності  захворювань. 
Цьому  сприяє  низький  рівень  життя  населення,  неналежне  та  неякісне  харчування,  від‐
сутність санаторно‐курортного лікування, первинної діагностики тощо. 

Проаналізувавши  статистичні  дані  поширеності  усіх  видів  хвороб  серед  населення 
Сумської  області  та  захворюваності  населення,  можемо  сказати,  що  захворюваність  насе‐
лення  і  поширення  хвороб  серед  населення  залишається  на  стабільно  високому  рівні,  а  в 
деяких випадках навіть зростає.  

Для  виділення  груп  адміністративних  одиниць  за  рівнем  захворюваності  населення 
нами було виконано ранжування. Для цього були використані показники, що відображають 
загальну поширеність хвороб та захворюваність населення (на 100 тис. осіб), а також поши‐
реність  та  захворюваність  за  окремими нозологіями  (на  100  тис.  осіб):  інфекційні  та  пара‐
зитарні хвороби, новоутворення, хвороби ендокринної системи та розлади харчування, хво‐
роби крові та кровотворних органів, органів дихання, травлення, кістково‐м’язової та нерво‐
вої системи, системи кровообігу, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби вуха та соско‐
подібного відростку, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби сечостатевої системи, 
травми, отруєння та деякі інші нозології.  

За результатами ранжування було виділено 4 групи адміністративних районів, що від‐
різняються за рівнем захворюваності. 

До  І  групи  було  віднесено  два  райони,  які  мають  низький  рівень  захворюваності  – 
Середино‐Будський  та  Ямпільський  райони.  В  них  зафіксовані  найнижчі  показники  поши‐
реності хвороб та первинної захворюваності. 

Сумський, Конотопський, Путивльський, Великописарiвський, Краснопiльський, Глухiв‐
ський,  Недригайлiвський  та  Шосткинський  райони  включено  до  ІІ  групи  (середній  рівень 
захворюваності). 

ІІІ  групу  (райони  з  високим  рівнем  захворюваності)  складають  Бiлопiльський,  Охтир‐
ський, Буринський, Липоводолинський, Роменський та Тростянецький райони. 

IV  групу  (найвищий рівень захворюваності) мають Кролевецький район та м. Суми. Ці 
дві адміністративні одиниці займають перші місця за первинною захворюваністю населення 
на  хвороби  сечостатевої  системи,  поширеністю  захворювань  на  цукровий  діабет,  хвороби 
органів дихання тощо. Крім того, м. Суми займає перші місця за поширеністю інфекційних та 
паразитарних  хвороб,  новоутворень,  хвороб  нервової  системи,  розповсюдженістю  травма‐
тизму, отруєнь, є лідером за захворюваністю на цукровий діабет, хвороби нервової системи, 
органів дихання, сечостатевої системи. 

Висновки. У цілому, рівень захворюваності населення Сумської області є досить висо‐
ким. У структурі поширеності захворювань провідне місце займають хвороби системи крово‐
обігу,  органів  дихання  та  органів  травлення.  Також  значний  відсоток  поширеності  мають 
хвороби ендокринної системи та розлади харчування, хвороби ока та придаткового апарату, 
сечостатевої та кістково‐м’язової системи. На нашу думку, серед основних причин захворю‐
ваності  є  стан  навколишнього  середовища,  низький  рівень  життя  населення,  несвоєчасне 
звертання  за медичною  допомогою  до  лікарів  та  низький  рівень  або ж  взагалі  відсутність 
профілактичних  оглядів.  Крім  того,  ключовим  фактором,  що  впливає  на  рівень  реєстрації 
хвороб під час звертання до лікарів, є територіальний, адже забезпеченість лікарями, діагно‐
стичні можливості медичних закладів у містах та сільській місцевостях значно відрізняються 
між собою. 

У нинішній системі охорони здоров’я України вкрай недостатньо розвинутою є профі‐
лактика захворювань, що зумовлює постійне збільшення кількості виявлених гострих і хро‐
нічних захворювань. Відомо, що основою профілактичної медицини є організація і проведення 
диспансерного обстеження населення з наступним динамічним спостереженням. Однак нині 
діючі принципи диспансеризації не дозволяють вирішувати поставлені перед нею завдання, 
зокрема, знизити рівень захворюваності. Недостатня увага приділяється дослідженню стану 
здоров’я на рівні функціональних груп, вкрай рідко на практиці застосовуються нові техно‐
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логії в області діагностики, не практикуються принципи єдиного підходу до спостереження 
за станом здоров’я пацієнта протягом тривалого часу. 

На  сьогодні  головним  завданням  системи  охорони  здоров’я  залишається  зробити 
профілактичну  допомогу  населенню  масовою  і  загальнодоступною.  Пріоритет  здорового 
способу життя та акцент на профілактику захворювань допоможуть підвищити результатив‐
ність  медичного  обслуговування  населення,  тим  самим  забезпечивши  покращення  показ‐
ників  здоров’я  населення  та  демографічної  ситуації  в  регіоні.  Тому  важливо  підвищити  рі‐
вень обізнаності населення щодо значимості профоглядів та самообстеження. 

Також необхідно, щоб результати наукових досліджень бралися за основу при розробці 
медико‐соціальних  програм  покращення  якості  надання  медичної  допомоги,  поліпшення 
показників здоров’я населення і діяльності ЛПЗ охорони здоров’я. 
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Постановка проблеми  у  загальному  вигляді.  Підвищення  рівня життя  населення  є 

стратегічним  напрямом  розвитку  України  в  XXI  столітті.  У  концепції  “Програми  розвитку 
Організації  Об’єднаних  Націй”  зазначається,  що  будь‐яка  держава  світу  в  процесі  свого 
економічного розвитку повинна в першу чергу створювати сприятливі умови для того, щоб 
життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю. 

Аналіз досліджень і публікацій. Деякі аспекти рівня життя населення досліджувалися 
вітчизняними  і  закордонними вченими: В. М. Гаєць, П. С. Єщенком, Г. Н. Манків, М. Б. Махсмою, 
Н. М. Рімашевською, О. Ф. Новиковою, Г. О. Пухтаєвич, В. Я. Райциним, О. Є. Суриковим, Л. Ф. Удо‐
товою, Ф. В. Узуновим, В. Є. Хаустовим, О. І. Шаблієм та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – розкрити сутність поняття “рівень життя” 
та проаналізувати рівень життя населення Хмельницької області. 

Виклад  основного  матеріалу.  Рівень  життя  –  це  комплексна  соціально‐економічна 
категорія, яка відображає рівень розвитку фізичних, духовних і соціальних потреб, ступінь їх 
задоволення й умови в суспільстві для розвитку та задоволення цих потреб. Рівень життя – 
багатогранне  явище,  яке  залежить  від  безлічі  різноманітних  причин,  починаючи  від  тери‐
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торії, де проживає населення, тобто географічних чинників, і закінчуючи загальною соціаль‐
но‐економічною, екологічної та політичною ситуацією в країні. На рівень життя може впли‐
вати і демографічна ситуація, житлово‐побутові та виробничі умови, обсяг й якість спожив‐
чих товарів. Всі найбільш значущі чинники можна об’єднати в такі групи: політичні чинники; 
економічні чинники; соціальні чинники, науково‐технічний прогрес [6]. 

Визначення  рівня  життя  –  складний  і  неоднозначний  процес.  Оскільки  він,  з  одного 
боку,  залежить  від  складу  і  величини  потреб  суспільства,  а  з  іншого  боку,  обмежується 
можливостями з їх задоволення, знову ж таки виходячи з різних чинників, що обумовлюють 
економічне, політичне та соціальне становище в країні. Сюди відносяться ефективність ви‐
робництва  та  сфери  послуг,  стан  науково‐технічного  прогресу,  культурно‐освітній  рівень 
населення, національні особливості та ін. 

Рівень  життя  визначається  системою  показників.  Існує  класифікація  показників  за 
окремими ознаками: загальні та часткові; економічні та соціально‐демографічні; об’єктивні 
та  суб'єктивні; вартісні та натуральні; кількісні та якісні; показники пропорцій  і  структури 
споживання; статистичні показники та ін. [6]. 

Розподіл  показників  на  об’єктивні  і  суб’єктивні  пов’язано  з  обґрунтуванням  змін  у 
життєдіяльності  людей.  До  вартісних  показників  відносяться  всі  показники  в  грошовій 
формі,  а  натуральні  характеризують  обсяг  споживання  конкретних  матеріальних  благ  і 
послуг в натуральних вимірах [2, 5]. Для характеристики рівня життя велике значення мають 
кількісні  та якісні показники. Кількісні  визначають обсяг  споживання конкретних матеріа‐
льних  благ  і  послуг,  а  якісні  –  якісну  сторону  добробуту  населення.  Важливу  роль  при  ви‐
значенні рівня життя відіграють статистичні показники, які включають узагальнюючі показ‐
ники, показники доходів, споживання і витрат, грошових заощаджень, накопиченого майна і 
житла населення та ін.  

Однією з найважливіших передумов, що забезпечують досягнення максимально висо‐
кого рівня життя населення є проведення ефективної політики. 

Інтегральними  індикаторами  рівня життя  є:  реальні  доходи  на  душу  населення;  реа‐
льна заробітна плата; надходження доходів від вторинної зайнятості; від реалізації продукції 
особистого  підсобного  господарства,  дивідендів  (за  акціями  та  облігаціями);  відсотків  за 
вкладами населення, пенсій, посібників, стипендій [6]. За допомогою цих індикаторів вивча‐
ються і прогнозуються рівень, динаміка і структура доходів з різних джерел. Диференціація 
доходів і заробітної плати дозволяє оцінити як відбуваються соціальні зміни, рівень соціаль‐
ної напруженості і визначити характер політики доходів і заробітної плати. 

Приватними  індикаторами  рівня  життя  є  показники  споживання  окремих  товарів  і 
послуг  на  душу  населення,  сім’ю,  за  соціальними  групами,  регіонами,  показники  забезпе‐
ченості  товарами  тривалого  користування,  житлом,  комунально‐побутовими  зручностями. 
Серед  них  виділяються  натуральні  і  вартісні  індикатори  [6].  Натуральні  індикатори  безпо‐
середньо  характеризують  рівень  споживання,  забезпеченості  тими  чи  іншими  благами. 
Вартісні  індикатори  відображають  витрати  на  задоволення  конкретних  потреб  та  їх  ди‐
наміку.  Ці  індикатори  групуються  за  видами  потреб,  наприклад,  витрати  на  харчування, 
оплату  житла,  комунальних  послуг,  одяг,  предмети  тривалого  користування,  відпочинок, 
задоволення культурних потреб і т.д . 

На 1 січня 2011 р. в Хмельницькій області, за оцінкою, проживало 1350,3 тис. осіб (2,9 % 
від загальної чисельності населення України), з них у міських поселеннях області – 721,8 тис. 
осіб (53,5 % від всього населення), у сільській місцевості – 628,5 тис. (46,5 %). Упродовж року 
чисельність населення  скоротилась на  11065  осіб,  або на  8,2  особи на  1000 жителів.  Змен‐
шення відбулось, в основному, за рахунок природного скорочення, яке становило 6,9 особи 
на 1000 жителів [4]. 

Зростання  доходів  домогосподарств  сприяло  скороченню  диференціації  населення 
області за рівнем добробуту. Розподіл населення як України в цілому, так і в області зокрема, 
за рівнем середньодушових загальних доходів свідчить про зменшення частки населення із 
низьким  рівнем  доходів  і  збільшення  в  усіх  інших  групах.  Загальні  доходи  10 %  найбільш 
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забезпеченого  населення  області  у  п’ять  разів  перевищували  доходи  10 % найменш  забез‐
печеного. Найбільш заможні 20 % населення області отримували 35 % усіх доходів (у попе‐
редньому році  –  40 %).  Третина населення  області мала  доходи нижче прожиткового міні‐
муму, тоді як у попередньому році – 55 % [4]. 

Дослідження регіональних аспектів бідності Хмельницької області показують, що най‐
більш  значні  групи  найбіднішого  населення  сконцентровані  в  районах  з  низьким  рівнем 
економічного розвитку, слабкими можливостями забезпечення за рахунок власних ресурсів 
прийнятного  рівня  розвитку  соціальної  сфери.  У  таких  районах,  як  правило,  знижена  у 
порівнянні з іншими територіями питома вага зайнятого населення. 

В основі державної політики підняття рівня життя населення має бути визнання того, 
що  цієї  мети  не  можна  досягти  виключно шляхом  підтримки  знедолених.  Необхідні  комп‐
лексні підходи. Зусилля держави щодо підвищення рівня життя всіх верств населення неза‐
лежно  від  їх  матеріального  положення  мають  спиратися  на  забезпечення  сталого  еконо‐
мічного зростання, всебічний розвиток і максимально повне використання трудового потен‐
ціалу країни, поліпшення ситуації на ринку праці в Хмельницькій області. Проте саме по собі 
економічне зростання ніколи не вирішувало соціальних проблем. Цілком імовірною видається 
ситуація, за якої плодами економічного зростання скористається обмежене коло. 

Необхідно  подолати  вкрай  негативну  тенденцію  соціальної  поляризації  суспільства, 
забезпечити  зниження  економічної  нерівності  шляхом  запровадження  гнучкої  податкової 
політики,  раціональних  соціальних  трансфертів,  стимулювання  малого  та  середнього  біз‐
несу,  захисту  прав  дрібних  акціонерів,  легалізації  тіньової  діяльності  і  незареєстрованих 
доходів. Економічне зростання створює необхідне підґрунтя для зниження безробіття (вклю‐
чаючи приховане) та підвищення доходів від трудової діяльності. 

Наслідком  стане не  тільки  зростання рівня життя  основної маси населення України  і 
Хмельницької  області  зокрема,  а  і  зниження  масштабів,  рівня  та  глибини  бідності.  Другий 
напрям  має  стосуватися  безпосередньо  соціально  вразливих  верств  населення.  Передусім, 
необхідно запровадити дієву систему соціального страхування, яка запобігатиме втраті до‐
ходу  внаслідок  безробіття,  захворювання  чи  старості.  В  цьому  контексті  першочерговим 
завданням  є  проведення  повномасштабної  пенсійної  реформи,  оскільки  тільки  так  можна 
докорінно  покращити  становище  сьогоднішніх  пенсіонерів  при  стимулюванні  економічної 
активності  населення  працездатного  віку.  Необхідно  запровадити  спочатку  добровільну,  а 
через кілька років і обов’язкову – накопичувальну систему пенсійного забезпечення. 

Необхідна також реформа системи соціальної підтримки вразливих верств населення. 
Говорячи про ефективність надання соціальної допомоги, необхідно підкреслити два основ‐
них  її прояви: максимальне охоплення всіх нужденних  і мінімальне надання допомоги тим, 
хто на них не потребує. 

Адресність потребує передусім точної ідентифікації бідних, яка в принципі може дося‐
гатися кількома  способами. Базою  ідентифікації  є  оцінка рівня доходів  (споживання)  сімей 
(домогосподарств).  Безумовною  перевагою  такого  підходу  є  максимально  точна  спрямова‐
ність  допомоги.  Але  є  і  проблеми,  пов’язані  насамперед  з  невідповідністю  реального  рівня 
життя доходам. Орієнтація ж на рівень споживання при наданні адресної допомоги усклад‐
нюється  тим, що  ця  характеристика  рівня життя  не  підтверджується  документально  і  від‐
повідно  не  може  використовуватись  безпосередньо  у  процедурі  призначення  допомоги. 
Проблему можна вирішити (і у більшості країн така практика існує) шляхом запровадження 
показника  доходів  у  поєднанні  з  вибірковими  перевірками  реального  рівня  життя.  Але  це 
потребує  коригування  законодавства,  істотного  збільшення  адміністративних  витрат  і,  як 
правило, не користується підтримкою населення. 

Альтернативний підхід опирається на  так  звані  індикатори ризику бідності,  тобто на 
наявність у сім’ї (домогосподарства) однієї або кількох ознак, що тісно корелюють з бідністю. 
Прикладом може бути наявність не менше 5 дітей, відсутність у сім'ї осіб молодше 75 років 
тощо [3]. 
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Отже,  соціально‐економічний розвиток  країн  світу,  включаючи Україну,  визначається 
досягнутим  рівнем  життя  населення,  що  відповідає  резолюції,  прийнятої  ООН,  згідно  якої 
будь‐яка держава в першу чергу повинна створювати сприятливі умови для того, щоб життя 
людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю. Оцінка рівня життя населення регіо‐
нів країни вимагає як кількісної, так і якісної характеристик. Кількісна оцінка здійснюється 
на  основі  інтегрального  показника.  Всебічно  кількісно  оцінити  рівень  життя  населення,  а 
потім  діагностувати  причини  його  зміни  можливо  тільки  за  допомогою  системи  окремих 
показників. 

В контексті формування державної  соціальної політики особливого  значення набуває 
адекватна оцінка потреб населення та можливостей суспільства  їх  забезпечити. Відповідно 
нагальною  необхідністю  стає  запровадження  у  практику  статистичного  аналізу  та  управ‐
ління, розробки цільових програм системи  індикаторів рівня життя населення  і  соціальних 
нормативів та стандартів. Це дозволить не тільки налагодити моніторинг рівня життя насе‐
лення, а й активно впливати на його зростання як у кількісному, так і в структурно‐якісному 
плані. 

Висновки.  Оцінка  соціально‐економічного  розвитку  регіонів  підпорядковується  кон‐
цептції  сталого розвитку,  згідно з якою основною метою економічної діяльності  є не наро‐
щування обсягів виробництва,  а  забезпечення високого рівня життя населення при належ‐
ному  захисті  і  збереженні  навколишнього  середовища.  Відсутність  системи  показників  не 
дозволяє визначити реальний якісний стан рівня життя різних соціальних верств населення 
України  та  Хмельницької  області  та  здійснити  їх  структурне  ранжування.  Ефективна  дер‐
жавна політика, спрямована на забезпечення досягнення відповідного життєвого рівня насе‐
лення, може бути реалізована лише за умови всебічного врахування системної дії комплексу 
соціально‐економічних  чинників,  та  застосування  повної  та  репрезентативної  системи  по‐
казників оцінки рівня життя. 

В  умовах  ринкової  економіки  підґрунтям  соціального  захисту  населення  України  та 
Хмельницької  області  може  стати  система  соціальних  нормативів,  які  одночасно  відобра‐
жають  особливості  соціальної  системи  та  виступають  інструментом  регулювання  тих  чи 
інших процесів у суспільстві. Розробка та впровадження державних мінімальних соціальних 
стандартів має бути спрямована на фінансове забезпечення основних конституційних прав 
громадян,  зміцнення  фінансової  бази  та  збереження  єдиного  соціального  простору  у  всіх 
регіонах країни,  тобто державні мінімальні  стандарти повинні  знайти своє відображення в 
державному  та місцевому  бюджеті  Хмельницької  області  і  сприяти  вирівнюванню  соціаль‐
ного  забезпечення громадян у розрізі    районів та  інших адміністративних одиниць. Напра‐
цьовані шляхи підвищення рівня життя населення Хмельницької  області можуть  стати базою 
для  розробки  і  реалізації  конкретних  програм  комплексного   соціально‐економічного  роз‐
витку Хмельницької області. 
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Актуальність дослідження. Північна Бессарабія є найменшим (за просторовими ося‐

гами)  історико‐географічним  краєм  у  межах  суцільної  української  етнічної  території.  На  її 
фізико‐географічне  чи  економіко‐географічне  (не  кажучи  вже  про  екістичне)  дослідження 
майже не була спрямована увага. В цьому контексті, видається важливим з’ясування впливу 
на формування поселенської мережі регіону природних чинників,  з‐поміж яких виділимо й 
таку морфометричну характеристику місцевості, як абсолютну висоту (На). Виходячи з цього, 
видається важливим дослідження залежності розміщення поселень від висоти місцевості над 
рівнем моря. 

Аналіз  опублікованих  джерел.  Вивчення  заселення  території  Північної  Бессарабії  є 
поодиноким [5, 6]. Також про неї не часто згадується в контексті більших за осягами тери‐
торій. Скажімо, Чернівецької області, коли виявлявся ступінь селитебності за фізико‐геогра‐
фічними районами [8], Західної України, коли встановлювалися типи топографічного поло‐
ження  сільських  населених  пунктів  за  фізико‐географічними  областями  [7].  Все  ж,  різно‐
манітним демографічним аспектам регіону дослідження були присвячені праці Л. Берга [1, 2] 
та Г. Мургочі [10], в яких давалася характеристика всій Бессарабії у розрізі адміністративних 
повітів, з‐поміж яких виокремлювався Хотинський, основою якого є теперішня Північна Бесса‐
рабія. Відзначимо також, що, подібні до наших вишукувань, були проведені дослідження для 
Північної  Буковини  [9]  та  Івано‐Франківської  області  [3,  4],  для  яких  виявлявся  вплив  На 
місцевості на розміщення, відповідно, всіх поселень та всіх і первісних населених пунктів. 

Постановка  завдання.  Визначення  висоти  розміщення  населених  пунктів  відносно 
рівня моря  (далі – р. м.)  або абсолютної висоти поселення  (На) проводилося за топографіч‐
ними картами масштабів 1 : 200 000 та 1 : 100 000. На конкретного поселення приймалася для 
сакральних  об’єктів,  якими  на  карті  є  культові  споруди  –  церкви.  У  випадку,  коли  останні 
були відсутні,  то На  визначалася для перетину  головних доріг  у  тому чи  іншому поселенні. 
Якщо й такі не простежувалися, то висота населеного пункту над р. м. приймалася як пере‐
січно  арифметична  величина  із  двох  показників  На  для  найвище  і  найнижче  розміщеної 
будівлі у необхідному поселенні. За такою методикою були визначені На 133 населених пун‐
ктів Північної Бессарабії, що складають  її  сучасну поселенську структуру. Окрім того, оскільки 
с.Слобідка  Кельменецького  району  складається  із  двох  окремих  частин,  що  розміщуються 
поблизу  с.  Вартиківці  і  с.  Путрине,  то  було  прийнято  їх  за  два  окремих  поселення.  Отже, 
загальна кількість населених пунктів, що були включені до аналізу їхнього розміщення за На, 
сягнула 134. 

Виклад основного матеріалу. Пересічногеометричний показник розміщення поселень 
Північної  Бессарабії  над  р.  м.  сягнув  199,5  м,  тому  інтервал  195,1–205,0  м  став  інтервалом 
пересічновисотного розташування населених пунктів регіону. У його межах знаходиться 12 по‐
селень – сс. Оселівка (198,1), Перківці (200,4), Путрине (196,0), Михайлівка (202,9), Козиряни 
(203,2),  Ленківці  (200,4)  Кельменецького,  Довжок  (202,0)  Новоселицького,  Рашків  (196,7), 
Ворничани (200,2), Долиняни (199,6), Круглик (201,8) й Ярівка (196,7) Хотинського районів. 
Загалом,  таких  висотних  інтервалів  На  буде  нараховуватися  17,  а  саме:  8,  що  мають  роз‐
ташування вище від пересічного – 205,1–215,0; 215,1–225,0; 225,1–235,0; 235,1–245,0; 245,1–
255,0; 255,1–265,0; 265,1–275,0 і   275,1 та 8, що знаходяться нижче зазначеного пересічного 
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висотного  положення  –  185,1–195,0;  175,1–185,0;  165,1–175,0;  155,1–165,0;  145,1–155,0; 
135,1–145,0; 125,1–135,0 і  125,0. 

Відзначимо, що інтервал найбільшої концентрації поселень знаходиться у межах 235,1–
245,0 м над р. м., де мали місце 14 населених пунктів, що склало 10,4 % до всього поселен‐
ського складу регіону (табл. 1). Наступними за кількістю поселень виявилися висотні інтер‐
вали  з  абсолютними позначками 175,1‐185,0  та  215,1‐225,0м,  у межах  яких  знаходилось по 
13 населених пунктів  (9,7 %  у  кожному). На  рівні  195,1–205,0  та  245,1–255,0м  виявлено по 
12 поселень,  питома  вага  яких  не  перевищила  9,0  %.  Землями  найменшого  розміщення 
населених  пунктів  став  інтервал,  що  положений  на  висоті  165,1–175,0  м  над  р.  м.,  де  від‐
значена  присутність  одного  села  (0,7  %).  Всього  дві  поселенські  одиниці  знаходиться  на 
доволі високих, як для Північної Бессарабії, територіях: 265,1–275,0м (1,5 %). 

Таблиця 1 
Розміщення поселень над рівнем моря за висотними інтервалами 

№ 
п/
п 

Висотні 
інтервали, 

м 

Всі поселення  Поселення із археологічними 
культурами 

Поселення без 
археологічних 

культур 

кількість, 
шт. 

частка до 
всіх 

поселень 
Півн. 

Бесарабії, %

кількість, 
шт. 

частка до 
поселень 
інтервалу, 

% 

частка до 
всіх 

поселень із 
археологіч. 
культурами, 

% 

кількість, 
шт. 

частка до 
всіх 

поселень 
без архео‐
логіч. 

культур, 
% 

1.   125,0  11 8,2  7 63,6 6,6 4  14,3
2.  125,1–135,0  6 4,5  4 66,7 3,8 2  7,1
3.  135,1–145,0  3 2,2  3 100 2,9 0  0
4.  145,1–155,0  5 3,7  5 100 4,7 0  0
5.  155,1–165,0  4 3,0  4 100 3,8 0  0
6.  165,1–175,0  1 0,7  1 100 0,9 0  0

7.  175,1–185,0  13 9,7  10 76,9 9,4 3  10,8
8.  185,1–195,0  4 3,0  4 100 3,8 0  0
9.  195,1–205,0  12 9,0  10 83,3 9,4 2  7,1
10.  205,1–215,0  9 6,7  9 100 8,5 0  0
11.  215,1–225,0  13 9,7  12 92,3 11,3 1  3,6
12.  225,1–235,0  10 7,5  9 90,0 8,5 1  3,6

13.  235,1–245,0  14 10,4  10 71,4 9,4 4  14,3
14.  245,1–255,0  12 9,0  6 50,0 5,7 6  21,4
15.  255,1–265,0  8 6,0  6 75,0 5,7 2  7,1
16.  265,1–275,0  2 1,5  1 50,0 0,9 1  3,6
17.   275,1  7 5,2  5 71,4 4,7 2  7,1

Всього   134* 100  106** 79,1 100 28  100

*    с.  Слобідка  Кельменецького  району  прийнята  як  два  окремих  населених  пункти,  оскільки  дві 
частини поселення тяжіють до: до с.Вартиківці і с.Путрине; 
**  на території с. Анадоли Хотинського району відсутні археологічні старожитності, однак воно включене 

до цієї групи за рахунок с. Дарабани, що ліквідоване, а частина останнього увійшла до першого. Інших два 
поселення: Атаки Кельменцького і Молодове Сокирянського районів, що мають первісні поселення, зняті з 
поселенського реєстру, тому тут не включені. 
 

У  межах  17  висотних  інтервалів  На  простежується  також  чотири  проміжки  розподілу 
поселень  за  абсолютною  висотою,  перший  з  яких  відповідає  рівневі   175,0  м.  Тут  знахо‐
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дяться шість висотних  інтервалів, для яких є характерним спад кількості поселень, що зна‐
ходяться у  їхніх межах.  Зокрема, найбільший показник властивий для найнижчої  території     
( 125,0м), де мають місце 11 населених пунктів. Зі зростанням На місцевості число поселень 
спадає,  знижуючись  до  1  поселення  на  висотах  165,1–175,0м  над  р.  м.  Загальна  кількість 
поселень  означеного  вище  висотного  проміжку  склала  30, що  перевищило  22 %  усіх  насе‐
лених пунктів регіону дослідження, а пересічногеометричний показник наповненості одного 
інтервалу поселеннями – 4. 

Наступний висотно‐територіальний проміжок об’єднує землі із абсолютними показни‐
ками  від  175,1  до  215,0м,  куди  входять  чотири  інтервали  На.  Тут,  як  і  для  попереднього 
проміжку,  витримується  тенденція до  загального  зниження кількості  поселень  у напрямку 
від  найнижчого  до  найвищого  висотного  інтервалу,  адже  на  висотах  175,1–185,0м  розмі‐
щується 13 поселень, а на 205,1–215,0 м – 9. Загалом, на висоті 175,1–215,0 м нараховується 
38 населених пунктів (28,4 %), а на одному висотному інтервалі пересічно зафіксовано майже 
9 поселень. 

Третім висотним проміжком, що, за характером зміни у ньому поселень, відрізняється 
від двох попередніх, є той, який об’єднує 4 висотних інтервали у межах від 215,1 до 255,0 м 
висоти над р. м. Тут на такому короткому відтинку спостерігається зростання числа поселень 
(від  215,1–225,0м  –  13  до  235,1–245,0м  –  14),  а  потім  їхня  кількість  спадає:  на  рівні  245,1–
255,0 м до 12. Загальна кількість наявних населених пунктів тут сягнула 49, що дозволило 
їхній  частці  наблизитися  майже  до  37  %,  а  пересічногеометричному  показнику  наповню‐
ваності висотного інтервалу поселеннями – перевищити 12. 

Нарешті, в межах четвертого висотного проміжку ( 255,1 м) відзначена тенденція пер‐
ших двох, коли зі збільшенням абсолютних висотних позначок інтервалів, кількість поселень 
на  них  спадала.  Це  підтверджується  наступними  значеннями:  на  висоті  255,1–265,0  м  за‐
фіксовано вісім населених пунктів, а вже на територіях, що є вищими 275,1 м – 7. На землях 
четвертого висотного проміжку мають місце 17 поселень (12,7 %), які розташовані на 3 інтер‐
валах На. Це, зрештою, підняло показник наповнюваності останніх поселеннями майже до 5. 

Із 17 інтервалів На тільки в межах 6 із них (135,1–145,0; 145,1–155,0; 155,1–165,0; 165,1–
175,0;  185,1–195,0  і  205,1–215,0)  розмішувалися  населені  пункти  винятково  з  археологіч‐
ними  культурами.  Хоча  за  абсолютними  показниками  їхні  значення  тут  були  доволі  низь‐
кими, зокрема вони коливалися від 1 (165,1–175,0 м) до 5 (145,1–155,0 м). Виняток складав 
висотний  інтервал  205,1–215,0  м,  де  відзначено  9  поселень,  що  мали  поселенські  старо‐
житності.  Доцільно  звернути  увагу,  що  найвищим,  як  абсолютним,  так  і  відносним  показ‐
ником  останніх,  характеризується  інтервал  215,1–225,0  м,  на  якому  наявні  таких  12  насе‐
лених пунктів, що склало 11,3 % до всіх поселень регіону із археологічними культурами (див. 
табл. 1). 

На  всіх  інших  інтервалах,  поряд  із  поселеннями  з  археологічними  культурами,  були 
присутні поселення і без поселенських старожитностей. Причому, частка населених пунктів 
без археологічних культур досягла своїх найбільших значень лише на двох висотних  інтер‐
валах:  245,1–255,0  м  –  50  %  і  265,1–275,0  м  –  50  %.  Однак  у  межах  вищого  з  них  наявна, 
загалом, мала кількість поселень (2), що й завищило деякою мірою їхній кінцевий результат. 
Окрім  того,  помітною  є  питома  вага  населених  пунктів  без  первісних  поселень  на  перших 
двох інтервалах На:   125,0 м – 36,4 % і 125,1–135,0 м – 33,3 %. 

Відзначимо,  що  зі  зростанням  На  місцевості  (до  155,0–175,1  м)  кількість  поселень  на 
інтервалах скорочувалася, тобто має місце обернено пропорційний зв’язок між величинами. 
Надалі, з підняттям угору, число населених пунктів починає зростати (до 215,1–225,0 м – для 
поселень  з  археологічними  культурами  і  до  245,1–255,0  м  –  для  поселень  без  первісних 
поселень). Останнє свідчить про те, що на етапах первісного заселення регіону вищі висотні 
позначки  території  були  лімітуючим  чинником,  який  обмежував  процес  залюднення  Пів‐
нічної Бессарабії. Надалі цей чинник втратив свою силу, оскільки людність почала освоювати 
значніші  за  висотою  території,  що  підтверджується  зсувом  поселенського  максимуму  для 
населених пунктів без первісних поселень до земель із вищими позначками На. При подаль‐
шому збільшенні На місцевості заселенська енергія місцевих мешканців істотно зменшується, 
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що простежується у спаді числа поселень, які фіксуються на найвищих ( 255,0 м) ділянках 
території  ІГК. Отже,  як для найвищих,  так  і  для найнижчих просторів  регіону  дослідження 
має  місце  обернено  пропорційний  зв’язок  між  інтервалами  На    та  кількістю  всіх  поселень, 
кількістю первісних поселень і кількістю населених пунктів без поселенських старожитностей. 

Висновки. Поселення Північної Бессарабії розміщуються у межах 17 інтервалів На місце‐
вості.  Інтервал  найбільшої  концентрації  поселень  знаходиться  у  межах  235,1–245,0  м  над 
рівнем моря, де мали місце 14 населених пунктів. Землею найменшого розміщення поселень 
став  інтервал, що  положений  на  висоті  165,1–175,0 м  над  рівнем моря,  де  відзначена  при‐
сутність  одного  села.  Зі  зростанням На місцевості  (до  155,0–175,1 м)  кількість  поселень  на 
інтервалах скорочувалася, а надалі, з підняттям угору, вона зростала (до ≈245,0 м). При по‐
дальшому збільшенні На місцевості простежується спад числа поселень. 
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Сільські  території  відіграють  важливу  роль  в  економічному  та  соціальному  розвитку 

України,  оскільки  саме  вони  є  головним  виробником  аграрної  продукції,  у  них  проживає 
майже  15  млн  осіб,  сільські  мешканці  є  уособленням  культури  та  традицій  українського 
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народу. Перші проблеми у розвитку сільських територій, які мали здебільшого демографіч‐
ний характер, почали проявлятися ще у середині 80‐х років ХХ ст. У пострадянський період 
розвитку  України  проблеми  суттєво  загострилися  і  набули  ознак  системної  кризи.  Попри 
окремі позитивні моменти, особливо у розвитку аграрного виробництва, більшість сільських 
територій України продовжує деградувати. Визначення перспектив розвитку сільських тери‐
торій, формування системи заходів їх відродження мають спиратися на науковий аналіз тих 
трансформацій, які сталися у них в останні роки. 

Сільські  території  у  сучасному  трактуванні  цього  поняття  є  комплексними  утворен‐
нями,  які  виконують  різноманітні  функції,  включають  не  лише  територію  як  просторовий 
базис  для  розвитку  аграрного  сектора,  а  й  об’єкти  господарювання,  сільський  соціум  і  за‐
клади  соціальної  інфраструктури.  Виходячи  із  системної  сутності  сільських  територій,  при 
аналізі  сучасних  особливостей  розвитку  останніх  необхідно  проаналізувати  насамперед  ті 
зрушення, які сталися в аграрній сфері. 

Сільське  господарство  України  у  кінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.  розвивалося  вкрай  не‐
стабільно. Можна говорити про існування кількох причин занепаду аграрного сектора у 90‐х 
роках ХХ ст.: 1) диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та матеріально‐технічні 
ресурси; 2) низький державний рівень підтримки аграрного виробництва; 3) низькі закупі‐
вельні  ціни;  4)  монополізм  переробних  підприємств,  які  забирають  левову  частку  доходів. 
Водночас  чи  не  найбільший  вплив  на  його  розвиток  мали  інституційні  зміни,  пов’язані  із 
переглядом концептуальних  засад радянської  аграрної  політики та  впровадженням ринко‐
вих методів господарювання. 

Інституційні  перетворення  в  аграрному  секторі,  зокрема  ліквідація  колгоспів,  роз‐
паювання землі, створення фермерських господарств тощо, були важливими та необхідними, 
принаймні  з  огляду  на  недоліки  пануючої  у  радянські  часи  агроцентричної  концепції 
розвитку  села, де домінуючим  і фактично єдиним видом сільської  економіки було  сільське 
господарство. Проте на сьогодні науковці все більше схиляються до думки про помилковість 
методологічних положень нової аграрної реформи, яка “… апріорі не могла досягнути пози‐
тивних  результатів …,  оскільки  передбачала  становлення  ефективного  аграрного  ринку  за 
допомогою  використання  неринкових  методів  його  побудови”  [1, с. 4].  Відтак  замість  очі‐
куваних  позитивних  результатів,  за  умови  формування  фактично  багатоукладної  аграрної 
економіки,  отримали:  1)  посилення  архаїзації  сільського  сектора;  2)  скорочення  посівних 
площ,  продуктивності  худоби,  деградацію  матеріально‐технічної  бази  сільського  господар‐
ства; 3)  зниження мотивації до продуктивної  зайнятості населення; 4) зубожіння сільських 
мешканців, деградацію чи фактичне знищення закладів соціальної інфраструктури. 

Трансформація  аграрного  сектора ще не  завершилася,  проте  у  його  розвитку  все  чіт‐
кіше  проглядаються  кілька  яскраво  виражених  галузевих  змін  і  територіальних  зрушень. 
Щодо  перших,  то  йдеться  насамперед  про  домінування  у  сільському  господарстві  рослин‐
ництва, яке виявилося більш мобільним та економічно вигідним, зростання посівних площ, 
зайнятих під найрентабельнішими видами продукції рослинництва, посилення латифундації 
сільського  господарства  за  рахунок  концентрації  земель  сільськогосподарського  призна‐
чення у потужних агрохолдингах. 

Менш  помітні,  але  від  того  не  менш  важливі  зрушення  відбулися  у  просторовому 
розвитку  аграрного  сектора.  Головним  наслідком  просторових  трансформацій  стало  поси‐
лення  поляризації  сільськогосподарського  виробництва  та  стиснення  аграрного  простору. 
Формою  прояву  поляризації  є  зростання  концентрації  виробництва  сільськогосподарської 
продукції у приміських районах  і в регіонах  із кращими ґрунтово‐кліматичними ресурсами. 
Причому в окремих регіонах нарощування виробництва аграрної продукції, щоправда окре‐
мих видів, може відбуватися паралельно із скороченням посівних площ. Наприклад у Черні‐
гівській області упродовж 1990–2012 рр. посівні площі скоротилися на 17,2 %, тоді як вироб‐
ництво зернових зросло на 68,5 %. Сталося це за рахунок південних, лісостепових, районів, де 
зростання виробництво зернових становить майже 400 % (Варвинський район 450,7 %, Но‐
сівський – 414,2 %, Срібнянський – 407,1 %, Прилуцький – 338,8 %). 
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Той факт, що  на  рівні  адміністративних  районів  диспропорції  в  обсягах  виробництва 
сільськогосподарської продукції постійно збільшуються, свідчить про те, що процес відрод‐
ження сільського господарства йде вибірково  і охоплює перш за все ті території, які мають 
додаткову  природну  ренту  або  значний  ринок  збуту  аграрної  продукції  у  вигляді  великих 
міст.  Зазвичай  лідерами  за  часткою  виробленої  сільськогосподарської  продукції  у  межах 
своїх  регіонів  є  або  приміські  райони  (Сумський  –  20,4 %,  Білозерський  –  21,4 %,  Сімферо‐
польський – 26,5 %, Луцький – 31,5 %, Ужгородський – 41,8 %), або, як у північних областях, 
лісостепові  райони  із  кращими  природними  передумовами  для  розвитку  аграрної  сфери 
(рис.  1).  Натомість  районами‐аутсайдерами  за  показниками  виробництва  сільськогоспо‐
дарської продукції є насамперед північні, поліські, райони Волинської (Камінь‐Каширський – 
0,42 %, Старовижівський – 0,5 %), Рівненської (Зарічненський – 0,22 %, Рокитнівський – 0,56 %), 
Житомирської (Лугинський – 0,49 %, Народицький – 0,58 %) та Чернігівської (Сосницький – 
0,56 %, Корюківський – 0,63 %) областей, а також периферійні, віддалені на значну відстань 
від великих міст сільські території (рис. 2). 

 

 

 

 

Викладені  вище  особливості  розвитку  аграрного  сектора  України  здебільшого  нега‐
тивно  позначилися  на  функціонуванні  сільських  територій.  На  думку  багатьох  науковців, 
деградація сільських територій, поселенської мережі значною мірою викликана проблемами 
у  розвитку  ключового  сектора  сільської  економіки. Це  той  випадок,  “…коли  хвороба  галузі 
перетворюється на хворобу місця (території)” [4, с. 109]. Головними особливостями теперіш‐
нього розвитку сільських територій України є поляризація, фрагментація, архаїзація еконо‐
мічного життя, депопуляція, формування зон суцільної депресії.  

Формою прояву поляризації сільських територій є, з одного боку, посилення концен‐
трації  сільського населення  у  приміських районах,  у  районах  із  кращими природно‐ресурс‐
ними передумовами для розвитку аграрної сфери, з іншого, формування зон суцільної депо‐
пуляції та депресивності на периферії. Це добре видно на прикладі Київської та Чернігівської 
областей (рис. 3 та 4). 

При  загальній  депопуляції,  частка  пристоличних  Бориспільського,  Вишгородського, 
Бородянського та особливо Києво‐Святошинського районів у сільському населенні Київської 
області  зросла.  Дещо  інша  ситуація  склалася  у  Чернігівській  області.  Тут  упродовж  1990–
2010 рр. у сільському населенні регіону збільшилася частка тих районів, які або знаходяться 
у безпосередній сфері впливу столичної агломерації (Бобровицький), або мають сприятливі 
передумови для розвитку аграрної сфери (Носівський, Варвинський). 

Одним  із  найбільш  небажаних  наслідків  трансформації  сільських  територій,  які  від‐
буваються тепер,  є посилення  їх фрагментації. Дія ринкових механізмів, циклічність еконо‐

Рис. 2. Райони‐аутсайдери своїх регіонів за 
часткою виробленої сільськогосподарської 

продукції (близько 1%) 

Рис. 1. Райони‐лідери своїх регіонів за часткою 
виробленої сільськогосподарської продукції 

(понад 10%) 
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мічного та регіонального розвитку, поряд із недосконалістю аграрних реформ, призвели до 
того, що сільські території України знаходяться ніби на різних стадіях суспільного прогресу. 
Найкращою є ситуація у сільських районах, які прилягають до столиці та інших великих міст. 
Вони вирізняються вищими показниками продуктивності аграрного сектора, забезпеченості 
закладами  соціальної  інфраструктури,  доходами  населення  тощо.  Вартість  землі  у  них, 
особливо у пристоличних районах, інколи перевищує аналогічні показники у містах України. 

 

 
  

 

Найбільш гострими проблемами вирізняються сільські периферійні регіони, для позна‐
чення яких науковці вживають терміни “депресивні”, “проблемні”, “архаїчні” тощо. Досі немає 
єдиних критеріїв щодо їх виділення, проте очевидно, що типовими рисами таких територій є 
віддаленість  від  великих  міст  (периферійність),  депопуляція  та  архаїзація  економічного 
життя.  Подібні  території  є  практично  у  кожному  регіоні,  проте  у  Чернігівській,  Сумській, 
Полтавській, Харківській областях вони формують зони суцільної депресивності, де процеси 
депопуляції,  знелюднення сільських поселень,  занепаду соціальної  інфраструктури досягли 
критичної межі. Перспективи відродження таких територій видаються надто проблемними. 

Визнаючи  вагомість  економічних  чинників  у  трансформації  сільських  територій,  на 
чому неодноразово наголошували провідні учені‐аграрії, у пошуках відповіді на питання про 
сучасні особливості розвитку останніх, варто зупинитися на аналізі доки‐що недооцінених у 
своєму впливові на зрушення у сільському секторі процесів циклічності та стадійності еконо‐
мічного  і регіонального розвитку. Адже не можна однозначно спростувати твердження про 
те, що посилення поляризації сільських територій, фрагментація сільської місцевості, форму‐
вання зон депопуляції та депресивності є закономірним результатом циклічності та стадій‐
ності регіонального розвитку,  і ці процеси відбувалися б у сільських регіонах навіть за  іншого 
сценарію реформування аграрної сфери. При такій постановці проблеми постає закономірне 
запитання про обґрунтованість перенесення структурних,  секторальних змін в економіці, у 
т.ч.  в  аграрному комплексі на регіональний рівень. На правомірність такого підходу вказу‐
вали у своїх дослідження М. Долішній та З. Герасимчук, на думку яких, перенесення висновків 
про наявність диспропорцій у галузевому зрізі на територіальний зріз, а також виділення у 
розвитку регіону, подібно до економічних циклів, стадій зростання, стабілізації тощо є дореч‐
ним та науково обґрунтованим [3, с. 162; 2, с. 32]. 

Циклічність  і  стадійність  проявляються  перш  за  все  у  розвитку  аграрної  сфери.  При‐
кладом цього є концепція поворотних пунктів у розвитку сільського господарства Р. Бічаніча 
[5]. Відповідно до її головних положень, сільське господарство у своєму розвитку проходить 
три  стадії,  упродовж  яких  земля,  праця  та  капітал,  як  основні  фактори  виробництва,  заз‐
нають  помітної  трансформації.  Характерною  рисою  теперішнього  стану  України  є  те, що  у 

Рис. 3. Динаміка частки районів Київської 
області у сільському населенні регіону 

упродовж 1990–2010 рр. 

Рис. 4. Динаміка частки районів Чернігівської 
області у сільському населенні регіону 

упродовж 1990–2010 рр. 
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різних  регіонах  сільська  економіка  перебуває  на  різних  стадіях  розвитку.  Сільське  госпо‐
дарство  приміських  районів  перебуває  у  процесі  переходу  до  останньої,  найбільш  сучасної 
стадії, тоді як у периферійних районах фактично відбувається зворотній процес. Оскільки з 
радянських  часів  основою  сільських  територій  був  саме  аграрний  сектор,  то  не  дивно,  що 
вони  також  проходять  подібні  стадії  розвитку.  Стадії  еволюції  сільської  місцевості  досить 
ґрунтовно  охарактеризувала  Т. Нефьодова  [4].  У  контексті  даного  дослідження  найбільш 
важливим  є  твердження  про  те,  що  упродовж  третьої  (середньоурбаністичної),  четвертої 
(пізньоурбаністичної) та п’ятої (неприродної) стадій буде наростати розшарування та стис‐
нення аграрного простору, поляризація сільської місцевості, пришвидшений розвиток одних 
сільських  територій  і  занепад  інших.  Наведені  вище  приклади  поляризації  як  у  розвитку 
сільського  господарства,  так  і  у  розвитку  сільських  територій,  є  підтвердженням  того,  що 
траєкторії  їх  розвитку,  по‐перше,  тісно  взаємозв’язані,  по‐друге,  дійсно  підпорядковується 
певним  закономірностям,  в  основі  яких  лежать  циклічність  і  стадійність  економічних  і 
регіональних  процесів.  Розуміння  зазначених  процесів  розширює  можливості  науковців  і 
практиків  щодо  визначення  ймовірних  траєкторій  розвитку  різних  типів  сільських  тери‐
торій та розробки зваженої, ефективної регіональної політики їх підтримки. 

 
Список використаних джерел 

1. Борщевський В. В. Сучасні проблеми розвитку сільських територій України та концепту‐
альні  підходи  до  їх  вирішення / В.  В. Борщевський // Соціально‐економічні  проблеми 
сучасного періоду України.  Сучасні проблеми розвитку  сільських територій:  [зб.  наук. 
пр.] /НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол. В.С. Кравців (відп. ред.). – 
Львів, 2011. – Вип. 6 (92). – С. 3–9. 

2. Герасимчук З. В. Політика розвитку проблемних регіонів: методологічні засади форму‐
вання  та  реалізації:  монографія / З.  В. Герасимчук,  В.  Л. Галущак.  –  Луцьк:  Надстир’я, 
2006. – 248 с. 

3. Долішній  М.  І.  Регіональна  політика  на  рубежі  ХХ–ХХІ  ст.:  нові  пріоритети:  моногра‐
фія / М. І. Долішній. – К.: Наукова думка, 2006. – 562 с. 

4. Нефедова  Т.  Г. Сельская  Россия  на  перепутье:  географические  очерки:  монография / 
Т. Г. Нефедова. – М.: Новое издательство, 2003. – 408 с. 

5. Bicanic  R.  Turning  points  in  economic  development  and  agricultural  policy  /  R. Bicanic.  – 
London: McMillan, 1965. – 268 p. 

* * * 
 

УДК  911.3 
 

СОЦІАЛЬНОДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛЛЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ “МІСТОСЕЛО” 

 
Олена Карнаухова*, Наталія Середа ** 

 
* Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України, 

Україна, 01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 26, 
email: olena_valkovana@inbox.ru 

** Інститут географії Національної академії наук України, 
Україна, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 44, 

email: geosereda@gmail.com 
 

Подільський  економічний  район  –  традиційний  аграрний  регіон,  формування  якого 
відбувалося  завдяки  поєднанню  унікальних  природно‐кліматичних  умов  і  багатовікового 
досвіду численного сільського населення – останнім часом зазнає відчутних соціально‐еко‐
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номічних  трансформацій,  що  впливають  не  лише  на  економічну  систему  і  територіальну 
структуру господарства, а й суттєво змінюють соціальний ландшафт. 

Нині Поділля, що займає 10,1 % території України, концентрує 8,8 % усього наявного 
населення України (з яких – 6,4 % міського  і 14,1 % сільського населення). Соціально‐демо‐
графічна ситуація в регіоні характеризується подальшою концентрацією господарської діяль‐
ності  та  розвитку  соціальної  сфери  в  крупних  містах,  підвищення  соціально‐економічного 
рівня життя в яких сприяє масовому відпливу робочої сили з периферійних районів. За роки 
незалежності чисельність міського населення майже не зазнала змін,  а у Тернополі, Хмель‐
ницькому, Камянці‐Подільському навіть зросла. 

Натомість чисельність сільського населення зазнала драматичного скорочення (у Терно‐
пільській  області  у  період  з  1990  по  2012  рр.  –  на  12  %,  а  у  Вінницькій  та  Хмельницькій 
областях – більш, ніж на 25 %). По мірі віддалення від приміських районів до периферійних 
змінюються градієнти кількості та якості виробничого потенціалу, продовжується спад вироб‐
ництва, зростає безробіття, посилюється депресивність. 

Особливістю Подільської системи розселення є відсутність середніх міст з чисельністю 
50–100 тис. Натомість добре розвиненою і майже рівномірно розосередженою є мережа малих 
міст.  Крім  того,  малі  міста Поділля  не  залучено  до міських  агломерацій  і  майже  всі  вони  є 
локальними “столицями” певних територій – стоять на чолі адміністративних районів. Малі 
міста  Поділля,  що  свого  часу  були  важливими  організаційно‐господарськими  осередками 
периферійних районів, грають ключову роль у системі зв’язків “місто–село”. Завдяки малим 
містам та селищам підтримувалися процеси життєдіяльності населення, створювалися робочі 
місця,  пов’язані  з  використанням  місцевих  сільськогосподарських,  рекреаційних  ресурсів. 
Доволі розвинутою була сфера побутових послуг. 

Нині  малі  міські  поселення  втратили  свої  позиції  у  територіальній  структурі  госпо‐
дарства  і розселення населення. Ринкові перетворення, ускладнення економічних умов для 
підприємницької  діяльності  негативно  вплинули  на  їх  містоформуючу  базу.  Через  низьку 
конкурентоспроможність продукції, зменшення інвестицій, зниження виробництва у сільсь‐
кому господарстві значно занепали такі традиційні містоформуючі галузі, як харчова та легка 
промисловість, машинобудування та ремонт устаткування. Чимало державних підприємств 
припинили своє існування, було закрито філії багатьох виробництв, розташованих у великих 
містах.  Нові  робочі  міста  створюються  в  основному  у  торгівлі,  сфері  послуг,  транспорті  та 
зв’язку. Набула значного розвитку торговельно‐розподільча функція, сфера торгівлі перетво‐
рилась для окремих малих міст на містоформуючу. 

Це  зумовило  істотне  зниження  рівня  життя  населення,  зростання  його  міграційної 
активності. У розвитку демографічної функції  загрозливого характеру набуває депопуляція 
населення,  співвідношення  статей  прогресує  в  бік  підсилення  диспропорційності;  в  малих 
містах  продовжує  складатись  вкрай  несприятлива  вікова  структура  населення  та  зростає 
демографічне  навантаження.  Складна  демографічна  ситуація  негативно  позначається  на 
формуванні працересурсного потенціалу. 

Найбільш чисельна категорія міських населених пунктів – міста і селища міського типу 
з  чисельністю менше  15  тис.  осіб.  Більшість  цих населених пунктів мають переважно  сіль‐
ський тип забудови і за стилем життя можуть ідентифікуватись як сільські*. Населені пункти 
такого  типу  перебувають  в  пограничному  стані  між містом  та  селом  уже  досить  тривалий 
проміжок часу, що ускладнює перспективи їх розвитку.  

Особливою  проблемою  розвитку  регіону  є  стан  сільської  місцевості.  Домінування 
впродовж радянської епохи галузевого підходу з акцентуацією уваги на розвитку потужного 
агропромислового комплексу деформувало соціально‐демографічні основи розвитку сільсь‐
ких територій. А подальші аграрні трансформації, зміна укладів, перерозподіл засобів вироб‐

                                                 
*  У Литві після вступу до ЄС та імплементації європейського законодавства щодо розвитку сільсь‐
ких територій задля впровадження тривалих програм підтримки, було по‐новому сформульоване 
поняття сільської місцевості (село, селище або місто, в якому проживає до 6000 чол.). 
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ництва  і  доходів  від  сільськогосподарської  діяльності  на  користь  великих  агрохолдингів, 
перетворення  особистих  приватних  господарств  населення  з  низьким  рівнем  товарності 
виробництва  та  невисокою  продуктивністю  праці  на  ключових  постачальників  більшості 
видів  продовольства  за  умов  відсутності  реальної  підтримки  з  боку  держави,  прискорили 
занепад сільських регіонів. 

Такі  тенденції  й  особливості  розвитку  сільського  господарства  значно  впливають  на 
стан поселенської мережі, рівень та якість життя сільських мешканців,  їх міграційну актив‐
ність. Подільський регіон за оцінками фахівців є донором трудових ресурсів у країни Європи, 
до Америки та в Росію. Тернопільська та Хмельницька область мають високий рівень мігра‐
ційного відтоку  [1].  Тривалий міграційний відтік працездатного населення  створює прихо‐
вану  загрозу  різкого  підвищення  демографічного  навантаження  та  посилення  соціальної 
кризи.  Так  станом  на  початок  2011  р.  показник  загального  демографічного  навантаження 
сільського  населення  працездатного  віку  в  регіоні  перевищував  870  осіб  (середній  україн‐
ський показник становив 780 осіб). Сільська місцевість дедалі більше набуває депресивних 
рис, загострюються демографічні, соціальні, екологічні проблеми. 

Унікальний  розселенський  “малюнок”  рурального  Поділля,  в  переважно  сільське  тло 
якого рівномірно вписані малі міста, містечка та селища необхідно зберегти та підтримувати 
і заходами диверсифікації економічної діяльності сільських територій, і відродженням числен‐
них втрачених функцій малих міст,  і поєднанням обох цих напрямів у  системі  “місто–село”. 
Закріплення та посилення такого своєрідного опорного каркасу території регіону може ста‐
ти надійним фундаментом подальших соціально‐економічних змін,  стабілізації демографіч‐
них показників та поступового оздоровлення економіки регіону. 

Малі  міські  населені  пункти  Поділля  мають  тривалу  історію  розвитку.  Свого  часу 
багато  з  них  були  важливими  соціально‐економічними  та  культурними  центрами.  Більше 
половини міських населених пунктів Поділля на  законодавчому рівні  визнані  як  історичні. 
Різноманіття пам’яток архітектури, письмових згадувань у європейських джерелах свідчать 
про те, що життєдіяльність цих населених пунктів виходить за межі сільськогосподарського 
виробництва і має більш широкі перспективи. 

Переважання сільської системи розселення та наявність малих міст, що мають значний 
історично‐культурний  потенціал  може  перетворитись  на  конкурентну  перевагу  за  умови 
формування  мережі  спеціалізованих  туристичних  маршрутів.  Особливе  місце  повинна  зай‐
няти мережа історико‐культурних територій, що дозволяють розробляти різноманітні тури‐
стичні продукти, орієнтовані і на внутрішній, і на зовнішні ринки. 

Інфраструктурні галузі, що надають послуги населенню та підприємствам мають пер‐
спективи  для  розвитку.  Транспортна  функція  малих  міст  Поділля  має  значні  перспективи 
для розвитку,  зважаючи на  значний незадіяний транспортно‐географічний потенціал. При‐
родоохоронна  функція  в  малих  містах  Поділля  недостатньо  розвинута,  хоча  в  їх  межах 
розташована  значна  кількість  природних  об’єктів,  що  мають  загальнодержавну  та  міжна‐
родну цінність [2]. 

Заходи зі стабілізації соціально‐економічного стану сільської місцевості Поділля, поси‐
лення взаємозв’язків і взаємовпливу у системі “місто–село” з огляду на специфічно сформо‐
вану  систему  розселення  набувають  виключного  значення  з  огляду  на  місце  регіону  як 
потужного  сільськогосподарського  виробника  з  одного  боку  та  зони  поширення  бідності, 
демографічної деградації та спустошення села і сільського простору – з іншого. 

Необхідне  відродження  багаточисельних  соціально‐економічних  функцій  сільських 
територій  (виробничої,  соціально‐демографічної,  культурної,  природоохоронної,  рекреацій‐
ної тощо) та формування політики розвитку села, спрямованої на поєднання зусиль держави 
та  сільської  громади  при  визначенні  потреб  та  напрямів  розвитку  регіону  з  урахуванням 
його  потенціалу.  Багатий  досвід  старих  країн‐членів  ЄС  та  сучасні  трансформації  у  нещо‐
давно приєднаних державах свідчать про нерозривність розвитку сільського господарства та 
розвитку сільських територій. Останні слід розглядати не через призму існуючих проблем, а 
як величезний потенціал, який потребує виваженої політики використання. 
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Орієнтація  на  існуючий  потенціал  дає  змогу  більш  виважено  визначити  необхідні  дії 
для  задоволення  реальних  потреб  та  використання  локальних  конкурентних  переваг,  вра‐
хувати  специфічність  проблем  регіону.  Територіальна  неоднорідність  соціально‐економіч‐
них  проблем  та  ресурсів,  необхідних  для  їх  розв’язання  потребують  класифікації  території 
регіону за прилеглістю до міст: 
 території, розміщені поряд з великими містами; 
 території, розміщені поряд з малими містами, зі  сприятливими природними та струк‐

турними передумовами для ведення економічної діяльності; 
 депресивні території з переважанням слаборозвинених сіл. 

Для  кожного  з  цих  типів  територій має  застосовуватися  інша  програма  дій  і  викори‐
стовуватися свої  специфічні види ресурсів. Відродження сільських територій може відбува‐
тися  в  трьох  стратегічних  напрямах.  Диверсифікація  сільськогосподарського  виробництва 
(розширення  асортименту  продукції,  розвиток  садівництва,  переробка,  зберігання  і  марке‐
тинг  продукції),  що  сприяє  підвищенню  конкурентоспроможності  аграрного  сектора,  його 
комерціалізації. Диверсифікація несільськогосподарської діяльності (розвиток та популяри‐
зація агротуризму, сектор послуг, локальні промисли) сприяє забезпеченню зайнятості, під‐
вищенню якості життєвого  середовища,  збереженню  сільського  способу життя. Диверсифі‐
кація сфер економічної діяльності на селі (розміщення в сільській місцевості промислових та 
обслуговуючих підприємств, переробних потужностей тощо) сприяє більш повному викори‐
станню потенціалу сільських територій, розвиткові інфраструктури [3]. 

Крім  видів  діяльності,  пов’язаних  з  сільськогосподарським  виробництвом  потребує 
розвитку сільський зелений туризм. На території Поділля зосереджені унікальні природні та 
культурні  об’єкти,  що  сприятливо  позначається  на  туристичній  привабливості.  Поряд  із 
відомими рекреаційними об’єктами – санаторіями та курортами, що надають послуги оздо‐
ровчого туризму, слід розвивати інші види рекреації – сільський, екологічний, оздоровчий та 
пізнавальний  туризм  на  базі  багатої  історико‐культурної  спадщини  та  унікальних  природ‐
них  ландшафтів. Наявних  рекреаційних  об’єктів,  достатньо щоб реалізувати програми роз‐
витку сільського зеленого туризму, а давні традиції сільського стилю життя Поділля створю‐
ють передумови для розвитку агротуризму [4]. 

Європейський досвід розвитку сільських територій підтверджує, що разом із товарним 
сільськогосподарським виробництвом у малих містах  і  селах може  розвиватись рекреація  і 
туризм. Підтримка з боку держави розбудови інфраструктурних об’єктів може дати поштовх 
для розвитку різних видів промислового,  сільськогосподарського виробництва та розвитку 
туризму. А це сприятиме покращенню якості життєвого середовища в сільській місцевості та 
малих містах. 

Зосередження  населення  в  обласних  центрах  відбувається  з  одночасним  його  скоро‐
ченням  в  найбільш  депресивних  сільських  районах  та  малих  містах.  Більшість  міст  через 
невелику  людність  мають  малий  радіус  впливу  на  сільську  місцевість.  Пошук  нових  видів 
діяльності,  які б дали  імпульс для розвитку поселень є дуже актуальним. Розбудова  інфра‐
структури, випуск нових видів продукції, розвиток несільськогосподарських видів діяльності 
можуть забезпечити позитивні  зміни у розвитку  сільської місцевості  і  стабілізації поселен‐
ської мережі. 

Вимагає подальшого  вивчення процес формування  зони притягання найбільших міст 
Поділля та їх впливу на прилеглі населені пункти, визначення різних аспектів взаємовпливу 
промислових  та  промислово‐транспортних  центрів  та  сільської  місцевості,  дослідження 
градієнтів по осі “центр–напівпериферія–периферія”. 

Сільська мережа поселень має функцію капілярів у цій системі взаємозв’язків. Оскільки 
сільська  місцевість  має  тенденцію  до  постаріння,  то  проблема  перерозподілу  населення  в 
межах  системи  розселення набуває  нової  актуальності.  Підвищення  транспортної  і  комуні‐
каційної доступності через підвищення територіальної мобільності сільського населення та 
створення нових робочих місць у цих сферах, а також циклічність трудових міграцій – важ‐
ливий аспект розвитку сільської місцевості. 
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Демографічна  ситуація  на  Закарпатті  наприкінці  ХХ ст.  значно  погіршилася,  що  відо‐

бразилося,  з  одного боку,  в  зменшенні народжуваності,  з  іншого –  у  збільшенні  смертності 
(рис. 1). Це загалом відповідало загальноукраїнським тенденціям. Щоправда, масштаби нега‐
тивних змін в Закарпатській області були меншими, ніж в середньому по Україні. З огляду на 
це, метою дослідження було виявити географічні особливості смертності як одної з складо‐
вих  процесу  відтворення  населення  на  Закарпатті,  на  яку,  порівняно  з  народжуваністю, 
чомусь звернуто менше уваги з боку дослідників‐демографів. 
 

 
Рис. 1.  Зміна коефіцієнту народжуваності (суцільна лінія), коефіцієнту смертності (пунктир)                           
та коефіцієнту природного приросту (відстань між лініями) на Закарпатті в 1946–2011рр.,                            

в ‰ (джерело: [6, 2]) 
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Закарпатська  область  є  найменшою  серед  областей  України,  її  площа  займає  лише 
12 752 км2, тобто 2,1 % площі держави [4]. За кількістю населення область також належить 
до  другої  половини  у  рейтингу  областей:  на  початку  2012  р.  наявне  населення  складало 
1 250 700,  а  постійне  –  1 247 900  чоловік,  тобто  на  Закарпатті  проживали  2,7 %  населення 
країни  [3].  В  адміністративно‐територіальному аспекті  Закарпатська область  складається  з 
13 районів та 5 міст обласного значення. 

Смертність  в  області  після  другої  світової  війни  поступово  зменшувалась  у  зв’язку  з 
підвищенням рівня життя паралельно з відбудовою економіки країни (див. рис. 1). В 1960‐х 
роках вона стабілізувалась на рівні 7 ‰. Наступні десятиріччя минулого століття ознамену‐
вались повільним,  але неухильним підвищенням частки померлих до всього населення, що 
було  викликане  збільшенням  середнього  віку  населення,  а  разом  з  тим  –  відсотка  людей 
похилого віку. На початку 90‐х років ХХ ст.  процес був прискорений падінням рівня життя, 
спричиненим економічною кризою. 

Період підвищення смертності на Закарпатті тривав до середини першого десятиріччя 
ХХІ століття, коли вона стабілізувалась на кілька років на рівні біля 13 ‰. За останні роки 
спостерігається навіть деякий  спад,  одною  із  складових  якого може бути  зниження частки 
людей похилого віку, що пов’язане із збільшенням народжуваності (рис. 1). 

Якщо  порівняти  показники  смертності  області  із  загальнодержавними,  то  вони  за 
останнє десятиріччя виявляються значно кращими, ніж середні по Україні (рис. 2). Основною 
причиною є відмінності у віковому складі населення держави та регіону. На початку 2000‐х 
років смертність на Закарпатті була нижчою відповідних значень для всієї країни приблизно 
на  4 ‰;  за  останні  роки  відрив  скоротився  до  3 ‰.  Модифікація  обласних  та  державних 
показників  відбувалася  синхронно, що  підтверджується  високим  значенням  коефіцієнту  їх 
кореляції  (r  =  0,786). Ймовірно, що визначали  зміни  смертності  на  обох рівнях  ті  самі  чин‐
ники.  Щодо  територіально‐адміністративних  одиниць  України,  нижчою  смертністю,  ніж 
Закарпаття може похвалитися лише місто Київ (9,6 ‰ в 2011 р.). 

 

 
Рис. 2.  Зміна коефіцієнту смертності України (зафарбовані позначки) та 

Закарпатської області (пусті позначки) в 2002–2011 рр., в ‰ (джерело: [3]) 
 
Аналізуючи  географію  розподілу  коефіцієнту  смертності  по  районах  та  містах  облас‐

ного  значення,  виявлені  значні  відмінності  в межах  самого  Закарпаття. На  основі  даних  за 
2011 р. в області виокремлюється північно‐західна частина з більш високими (за винятком 
міст обласного значення Ужгорода, Мукачева та Чопа), та південно‐східна з порівняно низь‐
кими показниками смертності (рис. 3). Смертність в трьох адміністративних одиницях була 
більшою  14  ‰,  досягаючи  свого  максимуму  в  Великоберезнянському  районі  (табл. 1).  В 
Тячівському районі та місті Чоп в той же час її значення ледве перевищило 10 ‰. 

Серед чинників, що визначають рівень смертності на першому місці стоїть віковий склад 
населення,  який  в  свою  чергу  може  бути  охарактеризований  низкою  показників.  Оскільки 
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помирають в основному представники старших вікових груп, смертність населення залежить 
не стільки від середніх показників віку (середній вік, медіанний вік та ін.), як від показників 
частки  старших  вікових  груп.  У  випадку  адміністративних  одиниць  Закарпаття  коефіцієнт 
смертності найбільш тісно пов’язаний з часткою людей віком понад 60 років, що підтверджує 
найвищий між ними коефіцієнт кореляції Пірсона rP = 0,751. 

 

 
Рис. 3.  Коефіцієнти смертності в адміністративних одиницях 

Закарпаття в 2011р. (джерело: [2]) 
 
Важливим показником смертності є очікувана тривалість життя при народженні. Якщо 

порівняти  її  обласні  значення  із  загальноукраїнськими,  підтверджується  припущення,  що 
низькі коефіцієнти смертності на Закарпатті пов’язані з більш молодшою віковою структу‐
рою населення, оскільки очікувана тривалість життя при народженні в регіоні навіть дещо 
нижча, ніж в країні загалом (табл. 1). Причому, жінки на Закарпатті мають гірші перспективи 
середньоукраїнських, а чоловіки – дещо кращі. 

Розподіл  очікуваної  тривалості  життя  при  народженні  по  районах  вказує  на  значні 
внутрішньообласні  відмінності,  та має більш  строкату  географію, ніж розподіл  коефіцієнту 
смертності. Найбільші  її  значення  (понад  72  роки)  в  2010  р.  зафіксовані  в  двох  віддалених 
один  від  одного  районах  – Воловецькому  та  Тячівському  (табл. 1).  А  найгірші  перспективи 
щодо тривалості життя є у Великоберезнянському та Перечинському районах (66,2 та 67,3 ро‐
ків  відповідно),  що  розташовані  поруч  на  півночі  області.  Основним  чинником  очікуваної 
тривалості  життя  при  народженні  мабуть  є  рівень  добробуту  населення,  а  з  її  показників 
частка  тих,  хто  живе  за  порогом  бідності.  Достовірних  даних щодо  розподілу  найбідніших 
прошарків населення по адміністративним одиницям області не маємо, тому для перевірки 
наведеного могли використати хиба порівняння розподілу очікуваної тривалості життя при 
народженні  та  частки  циганського  населення  [5],  серед  яких  частка  найбідніших  значно 
вище  середнього.  Кореляційний  аналіз  підтвердив  зворотну  залежність  частки  ромського 
населення та очікуваної тривалості життя (r = ‐0,456), а залежність щодо очікуваної тривало‐
сті життя жіночого населення виявилась ще сильнішим, істотною на рівні значущості 95 % (r = 
‐0,532). 

На  закінчення розглянемо річний хід коефіцієнту  смертності  у Закарпатській області. 
Він  характеризується  підвищеними  значеннями  у  холодний  період  року  та  зниженими  у 
теплий (рис. 4), що притаманне також Україні загалом, та іншим країнам з явно вираженим 
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річним ходом температури повітря [7]. Причиною вважаються сезонні коливання із зимовим 
максимумом  таких  головних  причин  смерті,  як  хвороб  системи  кровообігу  та  органів  ди‐
хання.  Смертність  в  області  у  січні,  коли  вона  в  2011р.  досягла  максимуму,  перевищувала 
мінімальний серпневий показник того ж року на 31,6 %, а по країні загалом в той же час  її 
місячні коливання досягали лише 23,8 %. 

Таблиця 1 
Очікувана тривалість життя при народженні та коефіцієнт смертності 
в адміністративних одиницях Закарпаття (на основі даних [1, 2, 3]) 

Адміністративна одиниця 

Очікувана тривалість життя при народженні 
(2010), роки  Коефіцієнт 

смертності 
(2011), ‰ все 

населення  жінки  чоловіки 

Україна  70,4  75,5  65,3  14,5 
Закарпатська область  70,2  73,9  66,2  11,7 

місто Ужгород  71,3  74,7  67,3  10,2 
місто Берегове  69,0  73,1  64,4  14,3 
місто Мукачеве  70,8  73,7  67,4  10,8 
місто Хуст  70,2  74,0  65,9  11,7 
місто Чоп  69,3  73,9  64,1  10,1 
Берегівський район  70,2  73,9  66,2  12,5 

Великоберезнянський район  66,2  71,0  61,0  15,6 
Виноградівський район  68,9  72,3  65,2  11,6 
Воловецький район  72,4  76,6  67,8  12,7 
Іршавський район  70,3  74,1  66,2  11,4 
Міжгірський район  68,9  73,2  64,4  12,4 
Мукачівський район  69,4  73,6  64,8  13,0 

Перечинський район  67,3  71,0  63,2  14,4 
Рахівський район  69,5  72,9  65,9  11,7 
Свалявський район  69,1  73,9  64,0  12,3 
Тячівський район  72,3  75,5  68,8  10,1 
Ужгородський район  69,4  72,7  65,9  12,4 
Хустський район  71,7  75,2  68,1  11,6 

 

 
Рис. 4.  Річний хід коефіцієнту смертності України (зафарбовані позначки) та 

Закарпатської області (пусті позначки) в 2011р., в ‰ (джерело: [3]) 
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Отже,  на  основі  аналізу  показників  смертності  та  очікуваної  тривалості  життя  меш‐
канців Закарпаття за останні роки прослідковуються деякі позитивні зрушення, але подальші 
тенденції важко прогнозувати, оскільки вони в значній мірі залежать від економічної ситу‐
ації в області та країні загалом. 
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Основна мета регіонального розвитку в сучасних умовах полягає в забезпеченні належ‐

ного рівня і якості життя населення, економічного зростання, зменшення диспропорцій роз‐
витку різних територій. Важливим вихідним положенням у розробці стратегії регіонального 
розвитку  є  неможливість  досягнення  однакового  соціально‐економічного  рівня  розвитку. 
Відмінності  в  географічному  положенні  регіонів  і  поселень,  історичних  передумовах,  інте‐
гральному потенціалі, інтенсивності і диверсифікації зв’язків тощо зумовлюють різну інтен‐
сивність, темпи і напрями розвитку для різних територій. Актуальними залишаються питання 
визначення ролі і місця поселень у загальних процесах регіонального розвитку. 

Розробка концепцій регіонального розвитку та регіональної політики, що ґрунтується 
на  принципах  теорії  полюсів  зростання,  пов’язана  з  іменами Ф. Перру, Ж.‐Р. Будвіля,  І.  Вал‐
лерстайна,  Дж. Фрідмана,  Т. Хегерстранда  та  ін.  Полюси  зростання  як  місця  концентрації 
економічної активності характеризуються здатністю продукувати та поширювати  імпульси 
соціально‐економічного  зростання на  прилеглі  території,  тобто  виконують функції  джерел 
інновацій, поширення яких виступає стимулом розвитку регіону. Пов’язаною з теорією “полю‐
сів зростання” є теорія  “опорних каркасів” Г. М. Лаппо.  Їх  ідея полягає в тому, що території 
розташовані між полюсами росту забезпечують транспортний зв’язок, отримують додаткові 
імпульси та перетворюються на осі (коридори) розвитку. Разом із полюсами росту та іншими 
промисловими центрами і містами вони утворюють господарський каркас регіону [1, 5]. 

Особлива  роль  у  процесах  формування  системи  полюсів  соціально‐економічного  зро‐
стання  та  опорного  каркасу  належить  містам,  що  завдяки  різному  потенціалу  (людності, 
інфраструктури, капіталу, технологій) мають різний ступінь та важелі впливу на прилеглі тери‐
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торії. Відповідно, масштаби впливу міста можуть змінюватися від локального, регіонального 
до національного і світового, глобального.  

Одним із засобів аналізу ролі міст у регіональному розвитку є  їх функціональна типо‐
логія, яка полягає у виявленні характерних особливостей діяльності населення, визначенні 
ролі поселень у соціально‐економічних процесах суспільно‐територіальної системи. Критері‐
ями визначення функціонального типу міського поселення вважалися донедавна співвідно‐
шення зайнятих у містоутворюючих та містообслуговуючих галузях господарства, структура 
та напрями соціально‐економічних зв’язків, а також людність міста, його районоутворюючу 
роль  та  адміністративний  статус.  За  цими  критеріями  було  здійснено  ряд  типізацій  міст 
України у працях С. О. Ковальова, Б. С.Хорєва, К. О. Констянтинова, Г. М. Лаппо, П. С. Коваленко, 
Л. М. Корецького, А. В. Степаненко, Ю. І. Пітюренко та ін. [3, 4, 5, 7]. 

Окремим  функціональним  типом  виділена  столиця  країни  (підкреслюючи  її  важливу 
роль  як  організуючого  центру  для  всієї  держави,  а  також репрезентативну функцію  у між‐
народних зв’язках). Наступний тип представляє великі багатофункціональні міста, які поді‐
ляються на найбільші багатофункціональні міста  (з населенням понад 500 тисяч осіб неза‐
лежно від  статусу) та обласні центри  (незалежно від чисельності населення). Таким чином 
підкреслено важливість адміністративного статусу міста у суспільно‐географічних процесах [4]. 

Поряд  з  функціями  властивими  для  всіх міських  поселень  (виробнича,  обслуговуюча, 
соціальна,  транспортна  та  ін.)  виділяються  центральні  адміністративні функції,  виконання 
яких надає містам статус центрів різного рангу – столиця, обласний центр, районний центр, 
центр  міськради.  Центральні  функції  полягають  в  наданні  “більш  спеціалізованих”  послуг, 
попит на які не щоденний,  і обслуговуванні не лише власного населення. У першу чергу це 
стосується узгодження різних  інтересів в межах однієї території  (транспорт  і  торгівля, під‐
приємство і сфера послуг, рекреація), а також наданні адміністративних послуг у сфері земель‐
них  відносин,  архівного  фонду,  освіти,  культури,  транспортного  сполучення,  будівництва, 
житлово‐комунального  господарства,  соціального  обслуговування,  регулювання  торгівлі, 
малого і середнього бізнесу, зайнятості, інвестиційних проектів. 

Адміністративна  функція  виражена  розміщенням  органів  і  установ  влади,  місцевого 
самоврядування,  адміністрацій різного рівня. Відповідно  створюються міські  (управління в 
межах міста) та обласні ради (управління підпорядкованими територіями). Презентує область 
(район, територію) у відносинах з іншими органами державної влади (на рівні держави, верти‐
кальні  зв’язки),  органами  влади  інших  одиниць  адміністративно‐територіального  поділу 
(горизонтальні зв’язки).  

Серед  зайнятого  населення  адміністративних  центрів  певний  відсоток  становлять 
державні службовці, працівники апарату управління: обрані, призначені або затверджені на 
посади  в  органах  державної  та  місцевої  влади,  в  суспільних  об'єднаннях.  Адміністративна 
функція тісно пов’язана  і безпосередньо впливає на розвиток економічних функцій  (транс‐
портно‐промислова, торговельно‐розподільча, організаційно‐господарська).  

Як свідчить  історія, надання місту статусу адміністративного центру виступає потуж‐
ним  стимулом його розвитку,  і  навпаки,  втрата центральних функцій  часто призводила до 
сповільнення  розвитку  поселення,  зокрема  це  проявлялось  у  зменшенні  темпів  приросту 
чисельності населення. 

Аналіз динаміки чисельності населення сучасних обласних центрів України порівняно з 
їх  минулим  статусом  дозволяє  зробити  висновки  про  вплив  адміністративного  статусу  на 
розвиток міст. Так наприклад, на сьогодні обласні центри є першими за людністю містами в 
межах  відповідних  областей.  Якби на  сучасні межі  областей  умовно перенести  статистичні 
дані про людність населених пунктів 1897 р., на території 7 з них був би інший “лідер”: Маріу‐
поль за чисельністю населення переважав Донецьк, Мукачеве – Ужгород, Бердянськ – Запо‐
ріжжя, Коломия –  Івано‐Франківськ, Кременчук – Полтаву, Кам’янець‐Подільський – Хмель‐
ницький, Ніжин – Чернігів.  Історичні дані свідчать, що ці міста виконували адміністративні 
функції (були центрами губерній) у різний час, що сприяло їх розвитку. Місто Коломия най‐
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раніше на території сучасної Івано‐Франківської області одержала Магдебурзьке право (1405 р.), 
згідно  якого  виконувала  адміністративні  функції,  оскільки  міські  ради  були  виконавчим 
органом міського самоврядування: управляли торгівлею, обороною, промисловістю, органі‐
зацією правопорядку, збором податків, а також законотворчі, представницькі повноваження, 
опіка над неповнолітніми та сиротами [2]. 

На той час (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) головним чинником соціально‐економічного розвитку 
поселень був транспортний.  Інтенсивно розвивалися портові міста. Одеса була найбільшим 
містом в межах сучасної України, четвертим в Російській імперії; Маріуполь – порт, де заліз‐
ниця (проведена у 1882 р.), що з’єднала місто з внутрішніми районами, а також спорудження 
промислових  підприємств  викликали  бурхливий  розвиток:  1897  р.  –  31,8  тис.  осіб,  1939  р. 
вже  221,5  тис.  осіб  (збільшення  в  7  разів.).  Залізничне  сполучення  сприяло  заснуванню  в 
Донецьку промислових підприємств,  а  з розвитком продуктивних сил стрімко зростала чи‐
сельність  населення,  відповідно,  змінився  статус  поселення:  статус  міста  надано  в  1917  р., 
обласного  центру  –  в  1932  р.,  що  призвело  до  зростання  чисельності  населення  за  період 
1897–1939 рр. в 16,5 разу  (28,1 до 466,3 тис. осіб)  [2]. Прокладання залізниць стимулювало 
розвиток промисловості, що в свою чергу призводило до зростання чисельності населення, 
нарощування потенціалу і впливу міста, надання відповідного адміністративного статусу, що 
ще більше сприяло зростанню чисельності населення. Таким чином адміністративний статус 
посилював  інтенсивність  соціально‐економічного  розвитку,  відігравав  роль його  “каталіза‐
тора”. 

Основою сучасного адміністративно‐територіального поділу України є адміністративна 
область, система органів місцевої влади  і управління якої перебувають в обласному центрі. 
За  проектом  закону  України  про  адміністративно‐територіальний  устрій  України  адміні‐
стративним центрам належать управлінські функції: ”Адміністративний центр регіону визна‐
чається  з  врахуванням  наявності  інфраструктури,  що  дозволяє  розмістити  місцеві  органи 
виконавчої влади, необхідні установи і служби територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону, доступності адміністратив‐
ного центру регіону для жителів районів, які входять до складу цього регіону” [8]. 

Обласні центри України представлені містами з населенням понад 100 тис. осіб: (від м. 
Ужгород – 116,6 тис. осіб до м. Київ – 2814,3 тис. осіб). Ранжування обласних центрів за чи‐
сельністю населення, а також динаміка приросту населення обласних центрів України пред‐
ставлені в таблиці 1. 

Якщо порівняти середньорічні темпи приросту за період 1939–1989 рр., можна відзна‐
чити:  найбільше  зростання  чисельності  населення  спостерігалося  в  містах,  які  на  початку 
цього періоду стали центрами новостворених областей (Хмельницький, Черкаси, Рівне, Луцьк, 
Суми),  що  зумовило  розміщення  в  них  промислових  підприємств,  концентрацію  трудових 
ресурсів і основних фондів. Найменші темпи приросту в цей період спостерігалися в Одесі та 
Харкові, які вже проминули стадію найбільш бурхливого розвитку. 

За періоди 1989–2001 рр.  та 2001–2012 рр.  змінилися чинники формування приросту 
населення,  промисловість  перестала  відігравати  провідну  роль,  трансформаційні  процеси 
призвели  до  закриття  більшості  промислових  підприємств,  на  перший  план  у  формуванні 
людності  міст  виходять  чинники  природного  та  міграційного  руху  населення,  значне  зни‐
ження рівня народжуваності  та  зростання  смертності  в  промислових центрах, менш  інтен‐
сивне зниження цих показників у західних областях. 

Подальший розвиток обласних центрів пов’язаний з розвитком нових видів діяльності, 
в  першу  чергу,  сфери  обслуговування,  розвитку  організаційно‐управлінських  функцій  для 
навколишньої  території.  Особливими  умовами  подальшого  розвитку  завдяки  концентрації 
потужного  диверсифікованого  потенціалу  (наукового,  трудового,  інформаційного,  фінан‐
сового,  комунікаційного  тощо)  виділяються,  окрім  Києва,  Харків,  Одеса,  Дніпропетровськ, 
Донецьк  і Львів, які відіграють роль міжрегіональних центрів розвитку  і  їх вплив поширю‐
ється на сусідні області. 



260 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

 

Таблиця 1 
Чисельність та динаміка приросту населення обласних центрів 

Обласні центри (за 
зменшенням чисельності) 

Чисельність населення 
на 1.01.2012 р., тис. осіб

Середньорічні темпи приросту населення 
1939–1989 рр. 1989–2001 рр.  2001–2012 рр.

Київ  2814,3  4,11  0,07  0,71 
Харків  1441,4  1,87  ‐0,72  ‐0,19 
Одеса  1008,2  1,70  ‐0,64  ‐0,19 
Дніпропетровськ  999,6  2,47  ‐0,80  ‐0,54 

Донецьк  955,0  2,76  ‐0,70  ‐0,55 
Запоріжжя  772,6  4,12  ‐0,65  ‐0,47 
Львів  729,8  2,65  ‐0,61  ‐0,04 
Миколаїв  497,0  3,95  0,18  ‐0,30 
Луганськ  427,2  2,62  ‐0,57  ‐0,71 
Вінниця  370,8  6,04  ‐0,38  0,36 

Сімферополь  335,6  2,81  0,00  ‐0,21 
Херсон  300,7  5,32  ‐0,63  ‐0,75 
Полтава  297,6  2,92  0,08  ‐0,57 
Чернігів  296,7  6,58  0,25  ‐0,24 
Черкаси  286,2  9,15  0,14  ‐0,28 
Житомир  271,9  4,15  ‐0,23  ‐0,38 

Суми  269,7  7,09  0,06  ‐0,71 
Хмельницький  263,7  10,81  0,60  0,36 
Чернівці  255,9  2,85  ‐0,52  0,57 
Рівне  250,2  8,60  0,77  0,04 
Кіровоград  234,9  3,40  ‐0,49  ‐0,68 
Івано‐Франківськ  224,7  4,58  0,16  0,29 

Тернопіль  217,3  6,20  0,93  ‐0,44 
Луцьк  213,1  8,15  0,46  0,17 
Ужгород  116,6  5,80  0,00  0,80 

Складено за [2, 6, 9] 
 
Висновки.  Адміністративні  функції  посилюють  інтенсивність  соціально‐економічного 

розвитку, сприяють формуванню тісних диференційованих взаємозв’язків, більш потужного 
потенціалу. Надання вищого  адміністративного  статусу  в минулому можна назвати каталі‐
затором соціально‐економічного розвитку міста. Відповідно, втрата адміністративного зна‐
чення,  зниження  рангу  адміністративного  центру  призводить  до  стабілізації  або  сповіль‐
нення розвитку, за законами територіального розвитку, виникає необхідність долати додат‐
ковий  щабель  в  ієрархії.  У  сучасних  умовах  адміністративні  центри  не  лише  формально 
виступають організаційними центрами, вони розвиваються відповідно до теорії центральних 
місць:  нарощування  потенціалу  призводить  до  збільшення  території  впливу,  формування 
міжрегіональних полюсів розвитку, вищої їх ієрархії. 
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Introduction. Graph analysis  is often used in economic geography and related disciplines to 

explore transportation networks configuration patterns, which, can be represented by graph theory, 
as far as it implies an abstraction of the reality and can be simplified as a set of linked nodes. Graph 
theory  is  inherently  linked  to  transportation  research.  L.  Euler  (Germany)  first  introduced  graph 
theory  in the XVIII‐th century after the analysis of  the Seven Bridges of Konigsberg, Russia.  In the 
1960s  and  1970s,  it  was  extensively  applied  to  road  networks  research.  American  researcher 
K. Kansky explains  the main graph  theory concepts and  introduces various  indicators,  such as  the 
cyclomatic number, the network diameter, and other dimensionless ratios (α, β, γ etc.). He also made 
an attempt to link the topology of road networks with economic development. R. Bon (USA) looked 
at  the  effect  of  network  growth  on  the  actual  and  potential  number  of  edges  in  a  system  using 
empirical data. The application of graph theory seemed to lose its stamina in the mid‐1970s, being 
replaced by further travel demand models. The recent literature on the application of graph theory 
to analyze regional transport networks is sparse and quote E. Taaffe and J‐P. Rodrigue, who recall 
the indicators presented by Kansky. T. Lam and H. Schuler also enlisted them and introduced a new 
one related to travel time. F. Laxe (et. al.) used those indexes analyzing maritime degree, centrality 
and vulnerability: port hierarchies and emerging areas in containerized transport. D. Talevsky and 
A. Erath carry out graph‐theoretical analysis of Macedonian and Swiss railway networks respecti‐
vely [1, 2, 3, 5, 7]. 

In this research economico‐geographic analysis of current Belarusian Railway Company trans‐
portation network is carried out. We convert real network into a planar graph following the basic 
rules:  every  terminal  and  intersection  point  becomes  a  node,  and  each  connected  node  is  then 
linked by a straight segment (edge). 

The goal of this research was to design, visualize and analyze the graph of railway system of 
the Republic of Belarus. The object of the research is Belarusian Railway Company, the subject – the 
current network of rail transport in Belarus. The following objectives can be mentioned: a) network 
graph analysis with Gephi 0.8.1. Beta software; b) differentiation of transportation nodes according 
to centrality degree of location within the network. 
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Methodology.  The methodology used  in  this  research  is  based  on  the measurement  instru‐
ments defined by graph theory. Thus, all of the positions of nodes, and all of the transport trajecto‐
ries  from one node  to another  (edges) provide a  system via which  the measurements of network 
may be calculated. 

During  the  first  stage of  the research  transportation nodes  for Belarusian  railways network 
design have been selected. The selection of cities was based on the structure of National Settlement 
System (NSS) and geographic location according to the system of international transport and commu‐
nication corridors that cross Belarus. The network graph included cities of European and National 
importance being selected, as well as other crucial for transportation network settlements (cities of 
Regional  importance according to NSS classification)  [4]. We expanded the network,  including the 
most significant cities from neighboring countries at available proximity. They are Vilnius, Bialostok, 
Terespol, Kovel, Sarny, Ovruch, Chernigov, Bahmach, Unecha, Roslavl, Smolensk, Nevel and Daugavpils. 

In  the  progress  of  the  research  data were  collected  both  at  the  city  (nodes)  and  the  linear 
network elements  levels. The  following data were collected: primary (transportation nodes popu‐
lation,  number  of  nodes  and  edges,  distance  between  nodes,  geographic  location)  and  calculated 
secondary indicators (gravity value, degree of centrality, degree of betweenness centrality, network 
indexes). 

Railways network design was a substantial part of  this research. The web‐site of Belarusian 
Railways Company was useful for getting the number of stations, the number of lines and the route 
length for the network [8]. Network graph was designed with “Gephi 0.8.1. Beta” software with the 
GeoLayout plugin to provide geographic accuracy (for each node we added two additional pieces of 
information – latitude and longitude, both expressed in degrees). Latitude and Longitude meanings 
were obtained via Google Geocode Addresses  tools  (with selection of mapquest  geocode script) at 
Google Spreadsheet. 

Gravity model calculations were carried out separately and the results were recorded into the 
table of graph attributes at Gephi together with data on nodes population. Graph metric calculations 
of degree centrality and betweenness centrality were carried out with Statistics tool at Gephi. γ, α 
and β indexes, which measure connectivity and completeness were calculated separately. 

Results. The result of the network design was an undirected planar graph with 50 nodes and 
66  edges  (fig.  1).  The  graph has  simple  topological  structure which  consists  of  17  cycles  and has 
average values of connectivity indexes. 

Firstly,  the  analysis  of  network  connectivity,  based  on  γ,  α  and  β  indexes  calculations was 
made. Those indexes show the degree of graph connectivity, that indicates transportation network 
connectivity.  Gamma  index  (γ)  is  a measure  of  graph  connectivity  and  can  be  interpreted  as  the 
percent of existing routes to potential routes. The value of gamma is between 0 and 1, where a value 
of 1 indicates a completely connected network and is extremely unlikely in reality. The value of index 
for Belarusian railways network (0,46) shows that its development is far from being completed. 

Beta  (β)  index  is  also  a measure of  graph connectivity and can be described as  the average 
number of links per node. More complex networks have a value greater than 1 (the index value for 
our graph is 1,32). In a network with a fixed number of nodes, the higher the number of links, the 
higher  the number of paths possible  in  the network. Alpha  index  (α)  reflects  the  ratio of  existing 
circuits  to  the  maximum  possible  circuits.  The  higher  the  alpha  index,  the  more  a  network  is 
connected. Trees  and  simple networks will  have a  value of  0. A  value of 1  indicates  a  completely 
connected network (the index value for railway graph is 0,19). The picture is that indexes measure 
the level of our networks connectivity which is from below the average (α index) to the average (γ 
and β) [2, 7]. 

As  far  as  graph nodes  are  concerned,  the degree  centrality and betweenness  centrality were 
obtained for each and every transportation node of the network. The indicator of degree centrality 
defines  the  average  of  the  incoming  and  outgoing  connections  to  and  from  each  city.  That  is  an 
important connectivity  indicator, highly correlated  to  the operational capacity of each  transporta‐
tion node. Degree centrality is based on the idea that important nodes have the largest number of 
adjacent  nodes.  For  land  based  transport  networks  degree  centrality  is  limited  due  to  spatial 
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constraints,  at  least as  long as nodes represent  junctions  [5]. Nodes with degree 1 stand  for dead 
end nodes, which typically appear at the end of the route. Orsha, Baranovichi, Brest, Asipovichi and 
Homel have the highest degree centrality (5 to 6). Their share in the total amount of network nodes 
is 10 % and they belong to trans‐european transportation corridors (2, 9 and 9a), what highlights 
their significance and importance as elements of regional transportation structure. The majority of 
the nodes (28, or 56 %) have an average degree value from 2 to 4 (fig. 2 (A)). Those nodes have from 
2 to 4 links with other nodes. The other nodes (34% of all, i.e. Vlodava, Chernigov, Lepel, etc.) have 
low degree centrality (1) and have only one link, what reduces their transportation communication 
with the rest of the network (fig 2). 

 

 

Fig. 1. Graph of Belarusian Railways network with gravity model calculations 
[own elaborations, Gephi 0.8.1. beta design] 

 

 

Fig. 2. Graphs of Belarusian Railways network with degree centrality (A) and betweenness  
centrality (B) values [own elaborations, Gephi 0.8.1. design] 

 
The betweenness centrality of node is defined as the number of the shortest paths between all 

other nodes which pass  through  that node. The direct application of  that  statistic  indicator  is  the 
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node or link load [5]. In case of the network given, the nodes with high degree and with more favo‐
rable economic location correlate with that type of centrality, and links in the center are more likely 
to lie on a shortest path. 18 % of all the nodes have the value of betweenness centrality above 150 with 
Brest, Baranavichi, Minsk (with the highest value – 451,7), Maladechna and Orsha to name a few (fig. 
2 (B)). The share of nodes with value from 50 to 149 is 28 %, from 15 to 49 – 16 %, with 0 value – 38 %. 
It is worth to mention the correlation of betweenness centrality with degree centrality. 

The results of gravity model calculations are the following. With variation of values from 0,01 
(interaction between Voropaevo and Druja) to 22,64 (between Minsk and Maladechna), only 7,6 % 
of the pairs have the value of gravity interaction that exceeds 10. Minsk–Orsha, Minsk–Maladechna 
and Minsk–Baranovichi are the city pairs with the highest value of spatial attraction according to the 
gravity model calculations. Average values of  this  indicator belong to 14 pairs within the network 
(21,2 %) and 47 connected pairs (71,2 %) have low level of spatial interaction, which is below 2. 

Conclusions. The graph theory and spatial interaction modeling are still important instrument 
for  transportation  geography  research.  Graph  theory  and  gravity  model  application  with  Gephi 
visualization  tools  had  shown  interesting  aspects  of  Belarusian  railways  network  configuration. 
Thus, analysis of connectivity  indexes shows the  level of our networks connectivity which  is  from 
below  the  average  (α  index)  to  the  average  (γ  and β). According  to degree  centrality,  such  trans‐
portation nodes as Brest, Baranovichi  and Orsha have advantageous  location within  the network, 
while 56 % of all the nodes have average values of that indicator. Indicator of betweenness centra‐
lity has values  from 0  to 451,7 and 38 % of all  the nodes have  the  lowest meaning possible. That 
proves the point that the network configuration is not yet perfect as far as nodes locations are con‐
cerned. 

The  application  of  graph  analysis  on  rail  transport  network  together  with  gravity  model 
calculations  also  showed  interesting  interaction  aspects  –  71,2  %  of  transportation  nodes  low 
potential  for  demographic  and  economic  interaction.  The  results  of  the  application  of  network 
measures  for  rail  transport  network  may  mean  that  it  is  not  entirely  developed  regarding  con‐
nectivity aspects. 
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Необхідність  соціально‐економічного  піднесення  малих  міських  поселень,  є,  з  одного 

боку,  загальновизнаною проблемою, яка  знаходить підтримку  і фахівців різного профілю,  і 
широкою громадськості, але, з іншого – в державі відсутні реальні дієві заходи щодо покра‐
щення становища цієї групи поселень. Прикладом позитивної налаштованості на вирішення 
проблем функціонування малих міських поселень було прийняття у 2004 р. Верховною Ра‐
дою Програми розвитку малих міст [2], яка, хоча й безпосередньо не стосувалася селищ місь‐
кого  типу,  але  у  загальних  рисах  окреслювала  потреби  всіх малих  поселень.  В  аналітичній 
частині програми було виділено більшість соціально‐економічних проблем малих міст, визна‐
чено  типологічні  особливості  та  можливі  варіанти  посилення  їхнього  потенціалу.  Однак, 
реальні зміни щодо покращення становища малих міст так і не відбулися. Це пов’язано як з 
несприятливою  макроекономічною  ситуацією  у  державі,  так  і  з  негативними  тенденціями 
політичної  боротьби  за  владу,  які  взагалі  унеможливлюють  проведення  конструктивної 
регіональної політики. Тому проблема активізації ролі малих міських поселень (і малих міст, 
і селищ) потребує як глибокого концептуального осмислення проблеми, так і створення необ‐
хідних економічних і політичних передумов практичної реалізації. 

В концептуальному аспекті важливо з’ясувати: 1) якою мала б бути оптимальна модель 
ієрархічної  структури розселення?  і 2) яким мало б бути місце малих міських міських посе‐
лень у перспективній і збалансованій системі розселення? Відповіді на ці питання лежать не 
лише в екістичній площині, але безпосередньо пов’язані з розвитком політичної та економіч‐
ної  системи.  Зокрема,  в  розвитку  політичної  системи  важливо  уникнути  гіперконцентрації 
політичного  життя  у  столиці  та  регіональних  центрах,  створити  передумови  громадсько‐
політичної  самоорганізації  соціального  середовища  малих  міських  поселень,  яке  дало  б  їм 
змогу не бути пасивним об’єктом центральної політики, а впливати на прийняття політич‐
них рішень. В економічному аспекті слід забезпечити докорінну модернізацію транспортної 
системи,  інженерної  інфраструктури,  нарощування  промислового  потенціалу,  насамперед 
наукомістких  виробництв  важкої  індустрії,  а  також  легкої  та  харчової  промисловості,  уни‐
каючи при цьому радянських установок на концентрацію виробництва у великих центрах та 
долаючи  внутрішньо  регіональні  диспропорції  у  розвитку  господарства,  насамперед  між 
обласним  центром  і  малими міськими  поселеннями.  Такі  тенденції  економічного  розвитку 
дадуть поштовх подальшим процесам урбанізації і розбудови мережі міських поселень. В цих 
умовах реальним буде ставити питання не лише про збереження системи малих міських по‐
селень, але й про її розширення. 

Отже, якщо українське суспільство зуміє забезпечити зростання промислового потен‐
ціалу, яке своєю чергою стимулюватиме подальші процеси урбанізації, то очевидно, що більш 
актуальним  стане  питання  проектування  загальних  контурів  системи  розселення.  Концеп‐
туальне  осмислення  цієї  проблеми  дає  змогу  висунути  кілька  положень.  По‐перше,  незва‐
жаючи на неминуче зменшення кількості сільського населення в процесі урбанізації важливо 
зберегти саму мережу сільських поселень. Зменшення їхньої людності мусить поєднуватись 
із  збереженням  (а  ще  краще  –  із  збільшенням)  функціональної  спроможності  в  соціально‐
економічному освоєнні території шляхом покращення рівня агротехніки та транспортної й 
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інженерної  інфраструктури.  По‐друге,  епіцентром  урбанізації  мають  стати  не  лише  великі 
міста, але й малі міські поселення, у тому числі й селища. Причому, важливо не лише не до‐
пустити зменшення кількості селищ, але й забезпечити в окремих випадках розширення се‐
лищної мережі шляхом трансформації великих сіл та формування нових поселень в процесі 
індустріального розвитку. По‐третє, збільшення демографічної ваги та промислового потен‐
ціалу  малих  міських  поселень,  у  тому  числі  й  селищ,  мусить  поєднуватись  із  збільшенням 
їхнього культурного та соціально‐політичного значення. 

В  контексті  зазначених  методологічних  підходів  у  Львівській  області  актуальними  є 
кілька  завдань. Це,  зокрема:  а)  призупинення  тенденцій  до  поглиблення депресивності  со‐
ціально‐економічного розвитку деяких селищ з метою збереження їхнього статусу; б) визна‐
чення перспективних  напрямів  економічного  піднесення  селищної мережі  та  в)  виявлення 
варіантів  її  розширення. Перше  завдання  особливо  актуальне для  таких  селищ,  як Бориня, 
Нижанковичі,  Нові  Стрілища,  Поморяни,  Стара  Сіль.  На  початку  ХХІ  ст.  ці  селища  відзнача‐
лись  помітним  застоєм  в  соціально‐економічному  розвитку,  подоланню  якого  сприяв  би 
розвиток малого і середнього бізнесу в лісовій та харчовій галузях промисловості та у сфері 
послуг. Першочерговим для цих селищ є також і обладнання житлового фонду газом, каналі‐
зацією,  водопостачанням,  яке  може  дати  поштовх  розвитку  туризму,  рекреаційного  госпо‐
дарства.  Вирішення  цієї  проблеми,  з  огляду  на  обмеженість  місцевих  фінансових  ресурсів, 
потребує формування окремого інвестиційного проекту із залученням іноземних коштів. 

Активізація ролі селищ, які виконують здебільшого промислові функції  (Добротвір та 
Гірник)  потребує,  з  одного  боку,  покращення  економічної  ситуації  у  відповідних  базових 
галузях,  а  з  іншого  –  подолання  економічної  монофункціональності  шляхом  розширення 
економічної бази. Контроль за реалізацією стратегії економічного розвитку мають здійсню‐
вати місцеві  та регіональні органи місцевого  самоврядування,  виступаючи  ініціаторами нових 
проектів та залучаючи різні джерела інвестування. В тих селищах, які мали наприкінці ХХІ ст. 
кращі економічні передумови  (Дашава,  Івано‐Франкове, Красне, Щирець, Шкло),  але не  зуміли 
зберегти усі виробничі потужності, важливо здійснити інвентазизацію основних фондів, ви‐
значити можливі  варіанти  санації  тих  суб’єктів  господарювання,  які  опинилися  у  складній 
економічній ситуації. В контексті модернізації залізничного транспорту слід закласти і нові 
можливості посилення ролі таких залізничних станцій як Красне та Жвирка. У моделюванні 
варіантів  прикордонного  українсько‐польського  співробітництва  необхідно  враховувати 
різнобічні інтереси таких селищ, як Краковець, Нижанковичі, Немирів. 

Отже, пожвавлення соціально‐економічного становища селищ можливе внаслідок акти‐
візації ролі малого  і середнього бізнесу в таких галузях промисловості, як лісова та дерево‐
обробна,  будівельних  матеріалів,  легка  та  харчова,  а  також  внаслідок  пошуку  нових  точок 
росту  в  сфері  послуг.  Зокрема,  пропульсивними  галузями  в  контексті  соціально‐економіч‐
ного розвитку селищ мають усі підстави стати рекреаційне господарство і туризм [1]. Аналіз 
перспектив  розвитку  цих  галузей  передбачає  всебічну  оцінку  рекреаційно‐туристичного 
потенціалу селищ, економіко‐географічну основу якої має скласти оцінка відповідних ресур‐
сів  у  поєднанні  оцінкою  всіх  видів  інфраструктури,  а  також  сусідського  положення,  тобто 
дослідження рекреаційно‐туристичних можливостей сусідніх населених пунктів. 

В контексті перспектив розвитку туризму виділяються селища, які сформувалися (транс‐
формувалися)  протягом  післявоєнного  періоду  в  міські  поселення  тією  чи  іншою  мірою 
завдяки  прискореному  розвитку  рекреаційного  господарства  (Брюховичі,  Великий Любінь, 
Немирів, Славське, Східниця, Шкло), враховуючи та  їхнє розміщення,  і потреби населення,  і 
які на сьогодні зберігають значний резерв подальшого розширення рекреаційних потужно‐
стей, що у свою чергу потребуватиме створення нової сучасної інфраструктури. Для цього на 
сьогодні  вже  є  сприятливі  передумови,  враховуючи  інвестиційну  привабливість  галузі  та 
зростання інвестиційних можливостей українських бізнесових структур чи їхніх зарубіжних 
партнерів. Значний потенціал гірських природно‐туристичних ресурсів мають селища Бори‐
ня, Верхнє Синьовидне, Підбуж, який однак обмежується недостатнім розвитком інфраструк‐
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тури. Водночас селища Львівської області зосереджують і значні туристичні ресурси історико‐
культурного походження. 

Розширення  селищної  мережі  є  реальним  та  необхідним  лише  у  випадку  значного 
піднесення  в  розвитку  промисловості,  яке  потягнуло  б  подальші  урбанізаційні  процеси. 
Неминучою у цьому випадку є диференціація у розвитку сільських поселень, окремі з яких, 
насамперед великі за людністю, могли б трансформуватись у міські. Безперечно, більшість з 
дуже  великих  сіл,  з  огляду  на  невисоку  густоту  населення,  особливості  забудови  та  госпо‐
дарства, немає реальних підстав для перетворення в міські поселення. Але все ж деякі з них 
відповідають більшості критеріїв, необхідних для віднесення до категорії селищ. Частково це 
стосується  деяких  дуже  великих  підльвівських  сіл  (Давидів,  Зимна  Вода,  Солонка,  Сокіль‐
ники, Муроване, Оброшине) з достатньо добре розвинутою інфраструктурою. Є підстави для 
розширення  селищної  мережі  і  в  інших  частинах  області,  у  тому  числі  на  півдні  та  півночі 
регіону, де густота селищної мережі є нижчою. Так, село Стоянів Радехівського району має не 
лише  достатній  демографічний  потенціал  (3014  мешканців),  але  і  мало  у  минулому  міські 
права. Є тут і деякі важливі інфраструктурні об’єкти. Деякі сучасні села (Стрілки, Крукенечі, 
Новий Милятин) до реформи 60‐х років минулого століття навіть виконували функції район‐
них  центрів.  І  хоча  в  результаті  втрати  вищого  адміністративного  статусу  їхній  сукупний 
суспільно‐географічний потенціал суттєво знизився, все ж і на сьогодні с. Стрілки Старосам‐
бірського району має вигідне транспортно‐географічне положення, значний демографічний 
та інфраструктурний потенціали. Є тут і меблева фабрика та інші суб’єкти промисловості. З 
огляду  на  це,  для  регулювання  процесів  урбанізації  і  за  наявності  політичної  волі  можна 
ставити  питання  про  надання  деяким  великим  селам  з  належною  соціально‐культурною 
інфраструктурою, відповідними історико‐географічними передумовами (тут особливо важли‐
вим  є  досвід  виконання  функцій  адміністративних  центрів)  статусу  селища.  Розглядаючи 
варіанти розширення селищної мережі, треба враховувати і той факт, що з огляду на високу 
густоту  сільських  поселень  у  Львівській  області  є  великі  запити  щодо  покращення  якості 
соціально‐економічного  обслуговування  сільської  місцевості,  а  одним  з  шляхів  вирішення 
цієї проблеми є зміцнення ролі селищ як обслуговуючих центрів. 
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В  сучасній  суспільній  географії  значна  увага  приділяється  дослідженням  проблем  соціо‐

культурної трансформації суспільства. Соціокультурні особливості регіонів не враховувались 
в українській практиці облаштування території країни як вирішальні фактори благополуччя 
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та  безконфліктного  розвитку  держави.  А  між  тим  вони  вже  переросли  фазу  латентного 
існування і активно впливають на мотивацію суспільної поведінки населення. 

Найбільш вивченими в географічній науці є етнокультурні та етномовні складові соціо‐
культурних процесів. Теоретичними та методологічними проблемами етногеографії в Україні 
займаються М. С. Дністрянський [5], О. І. Шаблій [14] та ін. Дослідженню етномовної ситуації 
та  етнічного  складу  населення  України  та  її  регіонів  присвячені  праці  Р.  Лозинського  [9], 
В. І. Наулко [11], В. О. Джамана [4], Ф. Д. Заставного [6],О. Б. Швець [15], О. Г. Шевчука [16], Л. О. Ази 
[1], А. І. Клячіна [7], Н. В. Федорової [13] та ін. 

Однак  етномовна  ситуація  в  регіонах,  які  довгий  час  виступали  порубіжжям  між  різ‐
ними  культурами,  вкрай  рідко  піддавалася  суспільно‐географічному  аналізу.  В  той  час  як 
такі  регіони  виконують  роль  своєрідних  соціокультурних  рубежів,  обмежуючи  в  просторі 
ареали розселення носіїв різних етнокультурних цінностей. Соціокультурна рубіжність напов‐
нює просторові структури аксіологічним змістом та дозволяє розкрити логіку поведінки різ‐
них  етносоціальних  груп  населення.  В  сучасному  світі  зростає  роль  рубіжних  територій  як 
зв’язуючої  ланки  для  зближення  сусідніх  територій.  Українські  географи  М.  В.  Багров  та 
В. О. Дергачов переконані в тому, що рубіжність складає невід’ємний ресурс розвитку будь‐
якої території [2, 3]. 

Особливості протікання суспільних процесів в етноконтактних зонах в Україні досліджу‐
ються переважно для прикордонних областей [1, 9] та Криму [8, 13, 15, 16]. Втім, такий ре‐
презентативно рубіжний в етномовному плані регіон як Кіровоградська область до сьогодні 
мало привертав увагу науковців. 

Отже, метою цієї статті є суспільно‐географічний аналіз етномовної ситуації в Кіро‐
воградській області упродовж 1979–2001 рр. як складової соціокультурних процесів в регіоні. 

Здійснюючи спробу етномовного районування України, Р. Лозинський визначає Кірово‐
градську область як типово перехідну територію, яку важко зачислити до якоїсь з етномов‐
них зон [9, с. 226]. Етномовна рубіжність території сучасної Кіровоградської області значною 
мірою пов’язана з її розташуванням на межі лісостепової та степової зони. Лісостепова зона 
була освоєна до середини XVІІ ст. на засадах абсолютного домінування україномовного сере‐
довища. Степова ж частина заселена значно пізніше (др. пол. ХVІІІ  ст. – ХХ ст.) в результаті 
колонізаційної  політики  Російської  імперії  і  характеризується  переважанням  російсько‐
мовного середовища у містах та україномовного – у  сільській місцевості  [9]. Відкритість та 
проникність  ландшафтів  на межі  лісостепу  і  степу  забезпечувало  проходження  територією 
потужних хвиль переселення народів. Понад 2,5 тис. років тому на  землях  сучасної Кірово‐
градщини проживали, змінюючи одні одних, кіммерійці, скіфи, алазони, сармати, готи, гуни, 
авари, хазари, печеніги і половці. В ХVІ ст. в регіоні на фоні домінування українського насе‐
лення  з’являються  росіяни,  білоруси,  молдавани,  поляки.  У  ХVІІІ  ст.  в  результаті  колоніза‐
ційної політики Російської імперії тут оселяються серби, болгари, угорці, волохи та ін. 

У 2001 р. в Кіровоградській області проживали представники більш ніж 98 національ‐
ностей та народностей [12]. Аналіз динаміки етнічної структури населення області протягом 
двох  останніх  міжпереписних  періодів  дозволяє  констатувати  зміну  основних  тенденцій. 
Упродовж 1979‐1989 рр. скорочувалася частка українців та зростала частка росіян в структурі 
населення. З 1989 р. до 2001 р. відбулося зростання частки українців та скорочення частки 
росіян (рис. 1), що зумовлене змінами у самоідентифікації населення, яке під час попередніх 
переписів вагалося у визначенні етнічної приналежності. 

Питома вага білорусів та болгар скоротилася у 1989–2001 рр. Частка молдаван до 1989 р. 
зростала, а у 2001 р. у зв’язку з асиміляційними змінами в середовищі молдавського етносу 
скоротилася на 0,2 %. Частка євреїв у 1979–2001 р. в результаті їх масової еміграції постійно 
скорочувалася.  Упродовж 1979–2001 рр.  на  0,4 %  зросла  загальна  частка представників  ін‐
ших етнічних груп, що зумовлене масовими міграціями представників деяких етнічних груп 
(наприклад, вірмен, азербайджанців тощо) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги представників найчисельніших етнічних груп 

в структурі населення Кіровоградської області у 1979–2001 рр. 
 

В структурі населення області у 2001 р. переважали українці, частка яких дорівнювала 
в середньому 90,1 %. Серед сільського населення вона складала 92,7 %, у міських поселеннях – 
88,7 % [12]. Середня густота етнічно українського населення в області 41,2 осіб/км². 

Другою позицію за кількістю представників (83 929 осіб) в області посідають росіяни. У 
2001  р.  з‐поміж  загальної  кількості  росіян  77,2 % проживало  в міських  поселеннях,  в  тому 
числі 33,6 % проживало в Кіровограді [12]. Середня густота етнічних росіян в регіоні стано‐
вила 3,4 осіб/км². 

За співвідношенням питомої ваги етнічних українців і росіян область відрізняється від 
сусідніх  областей.  Порівняно  з  розташованими  на  південний  схід  і  південь  Дніпропетров‐
ською та Миколаївською областями в області вища питома вага українців (на 10,8 % та 8,2 % 
відповідно) та нижча частка етнічних росіян (на 10,1 % та 6,6 %). Порівняно з розташованими 
на захід та північ Вінницькою та Черкаською областями в регіоні нижча питома вага україн‐
ців (на 4,8 % та 3,0 % відповідно) та вища частка росіян (на 3,7 % та 2,1 %) (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Етномовна ситуація в Кіровоградській області у 2001 р. 
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Серед  інших  національностей  в  Кіровоградській  області  у  2001  р.  були  представлені: 
молдавани – 0,7 %, білоруси – 0,5 %, вірмени – 0,3 %, болгари – 0,2 %, азербайджанці – 0,1 %, 
євреї – 0,1 %, цигани – 0,1% тощо [12]. 

Індекс етнічної мозаїчності населення області був автором розрахований за формулою 
Б. М. Еккеля [17]. У 1979 р. цей показник становив 0,23, у 1989 р. – 0,26, а у 2001 р. – 0,18. В усі 
досліджувані роки область належала до регіонів зі слабкою змішаністю населення (Pj   < 0,4) 
[7, 13]. Рівень етнічної мозаїчності в області нижчий ніж в середньому по Україні та в сусідніх 
південних  та  південно‐східних  областях,  але  вищий  порівняно  з  північними  та  західними 
областями (рис. 2). 

Упродовж 1979–2001 рр. в області скорочувалася частка населення, що вважала рідною 
мову своєї національності (з 95,8 до 94,7 %). Найбільших мовно‐асиміляційних змін зазнали 
євреї, поляки, німці. Найнижчий рівень мовної асиміляції спостерігався серед росіян. 

Питома  вага  населення,  яке  вважало  рідною  українську  мову  у  1979–1989  рр.  скоро‐
тилася з 85,6 до 83,3%, а у 2001 р. зросла до 88,9 %. Найбільші темпи українізації спостері‐
галися серед молдаван. Приріст україномовного населення в Кіровоградській області у 1989–
2001 рр. склав 5,6 % (в Україні – 2,9 %) [10, 12]. 

Частка населення, яке вважало рідною російську мову протягом 1979–1989 рр. зросла з 
13,2  до  15,7 %,  а  упродовж  1989–2001  рр.  зменшилася  до  10,0 %  [12].  Найвищі  показники 
русифікації характерні євреям (63,2 %) [12]. 

Порівняно з сусідніми Дніпропетровською та Миколаївською областями в області вища 
часка  україномовного  населення  (на  21,9 %  та  19,7 %  відповідно)  та  втричі  нижча  частка 
російськомовного  населення.  В  той  же  час,  порівняно  з  Черкаською  та  Вінницькою  обла‐
стями, в області нижчий відсоток україномовного населення (на 3,6 % та 5,9 % відповідно) та 
вдвічі вища частка російськомовного населення (рис. 2). 

Отже,  етномовна  ситуація  в  Кіровоградській  області  характеризується  домінуванням 
етнічних  українців  та  україномовного  населення.  В  нових  геополітичних  реаліях  відбува‐
ється  зміна  етнічної  самоідентифікації  населення,  що  засвідчується  зростанням  упродовж 
1989–2001 рр. питомої ваги українців та україномовного населення, мовно‐асиміляційними 
процесами  в  середовищі  більшості  етнічних  груп.  За  рівнем  етнічної  мозаїчності,  за  спів‐
відношенням  питомої  ваги  українців  і  росіян,  україномовного  та  російськомовного  насе‐
лення, етномовна ситуація в області відрізняється від ситуації в сусідніх областях, що засвід‐
чує  її  етнолінгвістичну  рубіжність.  Такі  відмінності  суттєво  впливають  на  формування 
соціокультурного образу сучасної Кіровоградщини. 
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Одним из  итогов  прошлого  двадцатилетия  стал  образ  Крыма  как  территории  потен‐
циального  социального  конфликта.  В  чем  причина  такого  пессимистического  восприятия 
региона,  которое  прижилось  во  многих  журналистских  и  научных  текстах?  Однозначного 
ответа  не  существует.  Есть  лишь  объяснительные  версии.  Одна  из  таких  версий  связана  с 
социокультурными  трансформациями прежнего  советского  общества,  которые  способство‐
вали появлению плеяды конфликтных противоречий. 

В  государствах,  возникших  на  постсоветском  пространстве,  очень  медленно  форми‐
руется  традиция  осмысления  результатов  дезорганизации  общества,  вызванной  сломом 
общественных ценностей. Дезорганизация общества – неоднозначный по причинам и след‐
ствиям процесс. В политологии и философии её нередко трактуют как абсолютное зло, что 
отражает лишь часть содержания этого феномена. Рассматривая социальную дезорганизацию 
как динамику исторических контекстов,  в  которых живут миллионы людей, имеющих раз‐
личные  интересы  и  способы  их  защиты,  становится  очевидным  закономерный  характер 
появления  дезорганизации  в  период  смены  ценностных  ориентиров  общества.  Одной  из 
форм дезорганизации общества можно считать социокультурные конфликты [3]. 
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Социокультурные  конфликты  –  это  типологически  цельная  группа  проявлений  кон‐
фронтационного  поведения,  в  основе  которого  оказывается  противостояние  одной  сово‐
купности потребностей, интересов и ценностей, другой, противоположной системе. В социо‐
культурных конфликтах затруднен поиск причин столкновения противоборствующих сторон. 
В  них  трудно  классифицировать  противоборствующие  стороны  как  “позитивные”  и  “нега‐
тивные”. Любая из конфликтующих сторон защищает “свою” систему ценностей, интересов, 
потребностей,  в  противоборстве  с  “чужой”,  нередко  навязанной  ей  властной  элитой  того 
общества, в которой возникает конфликт. Этнические и конфессиональные противоречия – 
это  своеобразная  разновидность  социокультурной  конфликтности.  Под  социокультурной 
конфликтностью следует понимать, так же особый вид проявления общественных противо‐
речий,  который  затрагивает  сферу  идентичности  человека  или  группы  людей.  Идентич‐
ность,  как  правило,  наиболее  ярко  и  остро  проявляется  в  сфере  этнического  и  конфессио‐
нального  самосознания  людей.  Эти  сферы  самосознания  наиболее  ревностно  сохраняют 
информацию о ценностном комплексе этноса или религиозной группы [2]. 

Следовательно,  социокультурная  конфликтность  объединяет  обширную  группу  кон‐
фликтов, возникающих как реакция самозащиты группы людей в те моменты, когда совер‐
шается  попытка  изменения  или  уничтожения  их  ценностных  ориентиров  в  области  этни‐
ческого  или  конфессионального  мироощущений.  Такие  конфликты  с  одной  стороны,  сни‐
жают “способность общества к выживанию”, а с другой – поддерживают в нем тонус поиска 
конструктивного разрешения противоречий [6]. 

Конфликты  охватывают  все  области  жизни  современного  общества.  В  повседневной 
жизни можно столкнуться с межличностными конфликтами, столкновениями между органи‐
зациями, элитами, противоречиями этносов, религиозных и конфессиональных групп, поли‐
тических партий, государств и др. “Географический аспект противоречий, которые приводят 
к конфликтам и войнам, – одна из проблем, которая не решена ни в зарубежной, ни в оте‐
чественной географи” [1, с. 263]. 

Экономическая и  социальная  география постсоветского  периода  рассматривает  этно‐
конфессиональные  и  политические  противоречия  фрагментарно,  выясняя  их  причины  и 
последствия для экономики, экологии, территориального управления и т. д. Однако, не менее 
важной  задачей  представляется  формулирование  комплексной  стратегии  изучения  социо‐
культурной  конфликтности,  посредством  типологизации  её  причин,  факторов  возникно‐
вения, территориальных проявлений и вариантов разрешения [7]. 

Социокультурная конфликтность в современном Крыму имеет как минимум две разно‐
видности:  межэтноконфессиональную  и  социально‐экономическую.  Межэтноконфессио‐
нальная  конфликтность  в  современном  Крыму  имеет  латентный  характер  и  высокую  сте‐
пень  политизированности.  Объективно  в  автономии  отсутствуют  причины  для  возникно‐
вения  межэтноконфессиональной  конфликтности,  что  доказал  длительный  процесс  ре‐
патриации ранее депортированных из Крыма народов, хотя в конце 1970‐х годов некоторые 
аналитики  строили  самые  мрачные  прогнозы  в  отношении  межэтнических  контактов  в 
пространстве христианского Крыма. 

Особая  разновидность  социокультурной  конфликтности  –  социально‐экономическая, 
возникающая в процессе изменения отношений различных общественных групп к собствен‐
ности. В этот процесс подключаются все этносы и религиозные организации в переходный 
период развития общественной системы. 

Собственность и варианты овладения ею,  образуют благодатную почву для развития 
социально‐экономической  конфликтности.  В  Крыму  социально‐экономическая  конфликт‐
ность  проявилась  в  сфере  земельных  отношений.  Эта форма  конфликтности,  в  отличие  от 
межэтноконфессиональной,  имеет  в  автономии  актуализированный  характер,  нередко 
используется  как  фактор  политического  давления  на  власть  со  стороны  различных  орга‐
низаций представляющих тот или иной этноконфессиональный сегмент общества. 

Репатриация ранее депортированных из Крыма народов – один из наиболее весомых 
факторов,  определяющих  возникновение  на  полуострове  межэтноконфессиональных  и 
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социально‐экономических  вариантов  социокультурной  конфликтности.  Несбалансирован‐
ная программа приёма репатриантов, расселения и наделения их необходимыми условиями 
жизнеобеспечения,  сложной социально‐экономической ситуации периода становления моло‐
дого  украинского  государства  привели  к  усложнению  процесса  адаптации  репатриантов  в 
новой  социально‐экономической  и  этноконфессиональной  среде.  Адаптационный  процесс 
усложнялся противоречиями и неспособностью “старых и молодых” этнических, конфессио‐
нальных, бюрократических и политических элит Крыма идти на договорные компромиссы, 
желанием элит различными способами сохранить “свой” властный ресурс. 

Все  вышеуказанное  послужило  серьёзной  причинной  возникновения  на  полуострове 
устойчивого поля межэтнического напряжения, выражающегося в появлении этноконфессио‐
нальных  и  социально‐экономических  противоречий  преимущественно  между  двумя  наи‐
более  многочисленными  и  влиятельными  культурно‐историческими  группами  населения 
Крыма: славяно‐православной и тюрко‐мусульманской. 

Непременно следует оговорить то, что отнесение конфликта к  “социокультурным” не 
связано  с  возможным  представлением  о  том,  что  различным  культурам  имманентно  при‐
суща некая враждебность. Социокультурный конфликт есть разновидность более широкой 
группы  конфликтов,  получившей  в  конфликтологии  наименование  социальных,  то  есть 
имеющих  место  в  любом  обществе.  Культура  составляет  неотъемлемую  часть  общества.  В 
нем  всегда  имеются  носители  различных  культурных  ценностей.  Но  существование  в  об‐
ществе  культурных  различий  между  группами  людей  не  является  причиной  конфликтов. 
Действительные  причины  возникновения  противоречий  между  носителями  различных 
культур  могут  различаться  от  случая  к  случаю.  В  самом  общем  виде  они  могут  быть  обу‐
словлены  чувством  опасения,  возникающим  у  носителей  культуры  из‐за  воспринимаемой 
ими  угрозы  нарушения  своей  идентичности.  Но  даже  в  этом  случае  носители  различных 
культур  начинают  конфликтовать  не  друг  с  другом,  а  с  представителями  властной  элиты, 
которые,  как  правило,  продуцируют  такую  угрозу  собственной  трактовкой  традиционных 
ценностей культуры в различных сферах жизни общества. Это значительно усложняет рас‐
смотрение  социокультурной  конфликтности,  вводя  в  неё  этнополитический  конфликтный 
элемент[3]. 

Одним из важных разделов любого географического исследования является типология 
пространственных  проявлений  объекта  исследования,  в  нашем  случае  –  социокультурной 
конфликтности. 

Типология  социальных процессов и явлений –  сложный и неоднозначный процесс их 
познания.  Существует  традиция  философского  обоснования  типологических  разработок. 
Нам  представляется,  что  изучение  социокультурных  процессов  в  современном  обществе 
требует объединения усилий различных специалистов. Для познания социокультурной кон‐
фликтности  имеются  типологические  схемы  политологов  и  конфликтологов.  Географы 
могут  дополнить  их  пространственным  аспектом,  позволяющим  выявить  региональные 
особенности зарождения и проявления конфликтности. Географические типологии должны 
нести  информацию  о  степени  выраженности  социокультурной  конфликтности  в  пределах 
исследуемых территориальных единиц. Для выявления степени выраженности конфликтов 
следует определить критерии, к которым она будет применима. 

Типология в географии, как и в любой другой науке, основывается на принципах логи‐
ческой целостности,  то есть  стремлении исчерпывающим образом охватить все изучаемые 
явления,  а  также  строгости  или  недопустимости  отнесения  одного  и  того  же  явления  к 
разным типам. Типология отличается от классификации  своим объяснительным,  а не опи‐
сательным  характером,  построением  на  принципах  синтеза,  а  не  анализа,  отображением 
качественных, а не количественных характеристик. 

Изучение  социокультурной  конфликтности  предполагает,  по  нашему  мнению,  соче‐
тание  многоаспектности  и  динамичности  критериальных  параметров.  Многоаспектность 
придаст  типологии  характер  интегральной  характеристики,  а  динамичность  позволит  вы‐
явить траекторию изменений в проявлениях конфликтов. 
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Типология пространственных явлений и процессов, позволяет взглянуть на них инте‐
гративно, в совокупности многих уникальных черт и характеристик. Типологический подход 
выделяет  в  изучаемом  регионе  формы  территориальной  организации  объекта  исследо‐
вания.  В  случае  с  социокультурной  конфликтностью  типология  её  проявлений  может  соз‐
дать  модель  изучения  этого  объекта,  методологию  исследования  обширного  спектра  кон‐
фликтных  проявлений.  В  настоящее  время  в  отечественной  экономической  и  социальной 
географии нам не известны попытки пространственной типологии проявлений социокуль‐
турной конфликтности, особенно в отношении конкретного региона с учетом его уникаль‐
ных социально‐экономических характеристик [4]. 

Функционирование  любого  общества,  рассмотренное  в  контексте  отношений  между 
этнической,  конфессиональной  и  политической  сферами,  никогда  не  было  простым.  Эти 
сферы тесно переплетены и в процессе взаимодействия нередко порождают противоречия 
или  конфликты.  Вместе  с  тем,  нельзя  отрицать  того,  что  этноконфессиональные  и  поли‐
тические процессы, рассматриваемые в  территориальном плане, могут нести конструктив‐
ный заряд изменений в организации пространства на уровне региона или страны. Эти изме‐
нения  связаны  с  возможностью  учета  в  региональном  анализе  экономической  и  полити‐
ческой  ситуации  наличия  территорий  с  повышенным  уровнем  проблемности  социального 
развития. 

Перспектива изучения социокультурных противоречий связана с дальнейшей детали‐
зацией  форм  территориальной  локализации  этого  вида  конфронтационного  поведения 
различных  этнических  групп.  Такая  детализация  позволит  рассмотреть  дополнительные 
критерии типологического изучения социокультурных противоречий в современном Крыму. 

Также необходимым представляется проведение дальнейшего мониторинга возникаю‐
щих на  основе межэтноконфессиональных отношений противоречий,  для их  стабилизации 
на  ранних  стадиях  развития,  определения  основных  тенденций  и  причин  актуализации, 
установления  пространственно‐временных  особенностей  их  локализации  в  регионах  с 
высоким конфликтогенным потенциалом. 

Полиэтничный  регион,  которым  является  современный  Крым,  создает  географам 
оригинальный  полигон  для  политико‐географических  исследований  таких  проблемных 
территорий. Одним из аспектов подобных исследований является анализ территориальных 
особенностей развития противоречий, возникающих в этноконфессиональной системе Крым‐
ской  автономии  с  дальнейшим  выделением  типологически  целостных  территориальных 
единиц – носителей конфликтности [5]. 

В задачи географов не входит процесс менеджмента указанного типа конфликтности, 
но формирование представлений о возможных изменениях пространственных границ этого 
явления  и  последствия  этих  изменений  для  этноконфессиональных  отношений  региона  – 
перспективная линия исследований на границе географии и политологии. 
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Вихід нашої країни на світовий інформаційно‐культурний простір об’єктивно спонукає 
до  збереження  духовних  цінностей  нації.  Кожне  покоління  робить  свій  вибір,  шукає  свої 
засоби виховання соціально активної, творчої особистості. Неможливо побудувати майбутнє 
без  урахування  традицій  попередників,  які  забезпечують  успадкування  цінностей.  Зневаж‐
ливе ставлення до культурної спадщини призводить до порушення спадкоємності у розвитку 
суспільства  і культури, до втрати духовних надбань народу. Процес культурного виховання 
забезпечується  закладами  системи  культури,  кількість  яких  на  сьогодні  в  Україні  скорочу‐
ється,  їх матеріальне становище погіршується, а відтак, поширювати й доносити до наступ‐
них поколінь наші віковічні надбання стає все важче й важче. 

Культурні  запити населення  задовольняють культурно‐мистецькі  заклади,  діяльність 
яких  спрямована  на  розвиток  особистості  та  розкриття  особистісного  потенціалу.  Основ‐
ними  функціями  закладів  культури  є  освітня,  виховна  та  пізнавальна.  Відповідно  до  них 
заклади  культури  можемо  поділити  на  дві  групи:  культурно‐освітні  та  культурно‐виховні 
або ж культурно‐розважальні. До першої належать такі, що безпосередньо залучені до освіт‐
ньо‐виховного  процесу  –  бібліотеки,  музеї,  театри,  позашкільні  заклади  естетичного  вихо‐
вання  і  дозвілля  дітей  та  юнацтва,  театри,  заклади  культури  клубного  типу.  Другу  групу 
представляють заклади, що мають опосередковане відношення до освітньо‐виховного про‐
цесу, мало пов’язані з освітніми установами – демонстратори фільмів, організації телебачен‐
ня та радіомовлення, парки культури та відпочинку. 

Бібліотечна мережа Чернівецької  області  нараховує  404  книгозбірень, що  об’єднані  в 
12 централізованих  бібліотечних  систем.  Серед  загальної  кількості  345  бібліотек‐філіалів 
функціонують  у  сільській  місцевості,  відповідно  59  –  у  містах,  15  дитячих  бібліотек.  Най‐
більша кількість  бібліотек  у  Сторожинецькому  (46), Кіцманському  (41)  та Новоселицькому 
(38) районах. Мережа бібліотек у Чернівецькій області з кожним роком в середньому скоро‐
чується  на  4–5  одиниць,  що  становить  1  %.  Пересічнообласний  коефіцієнт  забезпеченості 
населення  книжковим фондом  на  100  осіб  становить  663  примірника.  Найвищі  показники 
забезпеченості у Путильському, Хотинському та Заставнівському районах – 974, 923 та 921 
примірників. 
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На  базі  бібліотек‐філій  функціонує  низка  бібліотечних  об’єднань  –  бібліотеки‐музеї 
(14), бібліотеки‐центри духовного відродження (7), центри естетичного виховання (4), народо‐
знавства  і  краєзнавства  (26),  краєзнавчі  кімнати та кутки  (32),  бібліотеки‐центри дозвілля 
молоді  (23),  бібліотеки‐центри правового виховання молоді  (4),  бібліотеки‐центри  громад‐
ських  зв’язків  (9),  бібліотеки‐центри  екологічної  освіти  (9),  обслуговування  національних 
меншин (4), бібліотека‐центр соціальної адаптації (1),  інформаційної підтримки освіти (13), 
бібліотека‐театр книги (3). 

Загальний книжковий фонд книгозбірень складає 6,0 млн. примірників (3,7 – у сільсь‐
ких  та  2,3  млн.  прим.  у  міських  бібліотеках).  Структура  бібліотечного  фонду  за  мовами  на 
1.01.2012 р. становила: 43,6 % – українською, 51,3 % – російською, 4,1 % – молдавською, 0,8 % – 
румунською та 0,2 % – інших мов. Книжковий фонд бібліотек міста Чернівці становить 663,6 тис. 
примірників  (10,5 % від  загальної кількості), 2011 р. його було поповнено на 4,4 тис.  книг, 
книговидача становила 1 033,2 тис. екземплярів, бібліотеками міста було обслужено 48,4 тис. 
читачів. Для оперативного розкриття фондів та інформаційного забезпечення користувачів у 
Чернівцях  сформовано  електронний  каталог  книжкового  фонду  центральної  бібліотечної 
системи міста. 

Загалом, у Чернівецькій області продовжується зменшення книжкового фонду за раху‐
нок  списування  зношеної  та  застарілої  літератури.  Однак,  відсоток  оновлення  хоча  й  має 
тенденцію  до  зростання  (на  01.01.2012  р.  становив  1,4%),  але  не  задовольняє  попит.  Най‐
вищим даний показник є у Сторожинецькій ЦРБ  (3 %) та обласних бібліотеках  (2,0–2,3 %), 
найнижчим  –  у  Глибоцькій,  Герцаївській  та  Путильській  ЦРБ  (по  0,7 %).  Розширюється  та 
вдосконалюється мережа комп’ютерних послуг при наданні інформації користувачам бібліо‐
тек.  Досить  повільними  темпами  здійснюється  комп’ютеризація  бібліотечних  закладів  та 
підключення  до  мережі  Інтернет  в  адміністративних  районах  області,  що  є  наслідком  від‐
сутності цифрового телефонного зв’язку. 

Невід’ємною  складовою  культури  є театри та  концертні  організації.  У  Чернівецькій 
області нараховується три професійних театри, одна концертна організація. До перших нале‐
жать  музично‐драматичний,  дитячий  та  юного  глядача  і  ляльковий.  Кількість  відвідувань 
театрів за 2011 р. складала 79,2 тис. осіб, а концертних організацій – 99,4 тис. осіб [2]. 

Вагоме значення у культурно‐виховній роботі населення належить музеям, де на висо‐
кому  рівні  проводиться  виставкова  діяльність.  Загалом  розрізняють  музеї  трьох  основних 
типів: науково‐освітні, науково‐дослідні та навчальні.  За  своїм профілем музеї поділяються 
на  такі  види:  історичні,  археологічні,  краєзнавчі,  природничі,  літературні,  мистецькі,  етно‐
графічні, технічні, галузеві тощо. 

На території Чернівецької області діють 163 музеї, серед них 63 – у містах та містечках 
та 100 – у сільській місцевості [1]. Найбільша кількість зосереджена у обласному центрі – 24 за‐
клади. Значна кількість музеїв розташована у ЗНЗ та створена на кошти та з ініціативи даних 
закладів  –  це  переважно  історичні,  історико‐меморіальні,  етнографічні  та  краєзнавчі музеї. 
Інформація  експонатів  використовується  при  вивченні  низки  навчальних  дисциплін  ЗНЗ 
(історії,  освіти  регіону,  краєзнавства  та  інших),  поглибленню,  розширенню  та  отриманню 
нових знань з розвитку відповідної галузі рідного краю, вихованню шанобливого ставлення 
до надбань культури українського народу. Такі музеї належать до навчальних. До науково‐
дослідних  та  науково‐освітніх  музеїв  можемо  віднести  краєзнавчий,  української  діаспори, 
архітектури та побуту та ін. Серед районів області безперечним лідером за кількісними показ‐
никами музеїв  є  Заставнівський  (22),  наступні  позиції  посідають  Хотинський  (15),  Путиль‐
ський та Кіцманський (по 13). 

Заклади культури клубного типу – самостійні організації, що діють з метою створення 
умов для самодіяльної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задо‐
волення культурних потреб і організації відпочинку населення. До клубних закладів можуть 
бути віднесені культурно‐дозвіллєві об'єкти, які: а) функціонують за адміністративно‐тери‐
торіальною ознакою і мають універсально‐комплексний характер діяльності; б) зорієнтовані 
на культурні  інтереси певних професійних, національних, вікових та  інших соціально‐демо‐
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графічних категорій населення; в) суміщають свою основну функціональну діяльність з робо‐
тою,  притаманною  культурно‐освітнім,  культурно‐побутовим,  фізкультурно‐оздоровчим 
закладам і організаціям [4]. 

Культурно‐мистецьку діяльність в Чернівецькій області здійснюють 393 заклади клуб‐
ного типу, загальною місткістю 101 тис. місць, серед яких 38 закладів у міських поселеннях 
(9 766 місць або 9,7 % від загальної кількості) та 355 у сільській місцевості (91 093 місць – 
90,2 % від загальної кількості) Найбільша кількість закладів клубного типу у Кіцманському 
та Сторожинецькому районах – по 44, у Заставнівському – 36. Всі заклади культури клубного 
типу  відповідно  до  функціональної  структури  та  спектру  послуг  поділяють  на  клуби,  бу‐
динки культури, будинки народної творчості та дозвілля, будинки дозвілля молоді та дітей, 
центри дозвілля, будинки фольклору і національних культур та народні доми. Всі вище пере‐
раховані типи закладів представлені у Чернівецької області. 

Варто  зауважити,  що  мережа  клубних  закладів  з  кожним  роком  скорочується,  так  за 
період з 2000 по 2010 рр.  їх кількість скоротилась на 10 одиниць. На базі клубних закладів 
Чернівецької  області  функціонують  3  161  клубних  формувань  (39  780  учасників),  з  них 
2 776 аматорських колективів, 331 любительських об`єднань та клубів за інтересами. 

Дозвілля  мешканців  обласного  центру  забезпечують  18  клубних  установ,  в  яких  діє 
59 любительських  об’єднань  і  клубів  за  інтересами,  6  фізкультурно‐оздоровчих  гуртків  та 
119 колективів художньої творчості, та займається понад 3 тисячі учасників. Серед них 24 ама‐
торських  колективів  носять  звання  “народний”  та  “зразковий”  –  6  оркестрових  та  інстру‐
ментальних, 8 – вокально‐хорових, 4 – хореографічних, 5 – театральних та 1 – фольклорний. 

У сільській місцевості функціонують демонстратори фільмів, які діють на базі закладів 
культури клубного типу. На початку 90‐х років у п’яти адміністративних районах повністю 
ліквідовано дані об’єкти у  зв’язку  з нерентабельністю. У м. Чернівці діє 4 кінотеатри  – 2  з 
яких  приватної  форми  власності.  Впродовж  2011  р.  кінотеатри міста  обслужили  179,3  тис. 
глядачів та продемонстрували 8535 кіносеансів. 

Для  характеристики  територіальної  розосередженості  закладів  культури  адміністра‐
тивних  районів  Чернівецької  області  розраховано  коефіцієнт  локалізації  та  коефіцієнт 
територіальної концентрації. Розрахунок коефіцієнта локалізації пропонуємо визначити: 

nP

Np
Kл




 , [4] 

де Кл ‐ коефіцієнт локалізації закладів культури; р– кількість закладів у районі; Р – кількість 
закладів у області; n – чисельність населення району; N – чисельність населення області.  

У  випадку,  коли  Кл  <  1  можемо  говорити  про  низький  рівень  локалізації  закладів 
кульутри; Кл близький до 1 – середній рівень локалізації; Кл > 1 – високий рівень локалізації. 

У  зв’язку  з  наявністю  великої  кількості  простих  показників  інтегральний  показник 
рівня  розвитку  культури  має  можливість  приховати  недостатній  рівень  розвитку  окремих 
компонентів  сфери  внаслідок  псевдокомпенсації  через  високі  рівні  розвитку  інших.  Тому 
пропонуємо розрахувати інтегральний показник коефіцієнту локалізації за формулою [4]: 

ëIK =  54321лK лллл КККК  )/5, 

де ІКл –  інтегральний коефіцієнт локалізації закладів культури; Кл1 – коефіцієнт локалізації 
бібліотек; Кл2  –  коефіцієнт  локалізації  закладів  клубного  типу; Кл4  –  коефіцієнт  локалізації 
музеїв; Кл4  – коефіцієнт локалізації демонстраторів фільмів. 

Проведені розрахунки свідчать про високий рівень локалізації  закладів культури у м. 
Чернівці, Заставнівському, Кельменецькому, Вижнацькому та Путильському районах. Серед‐
ній рівень у Герцаївському та Глибоцькому районах. Низький рівень у Хотинському, Сторо‐
жинецькому, Сокирянському, Новоселицькому, Кіцманському районах та м. Новодністровськ. 
Пересічнообласний  показник  коефіцієнта  локалізації  становить  1,  що  є  оптимальним 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Коефіцієнт локалізації  та коефіцієнт територіальної концентрації 
закладів культури Чернівецької області станом на 1.01.2012 р. 
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Чернівецька обл.  1,2  1,3  1,2  0,3  1,0  1,0  1,3  1,2  2,7  4,0  0,9  2,02 

м. Чернівці  0,2  0,2  0,5  3,7  0,8  5,4  2,9  2,4  7,8  52,9  1,3  13,5 

м. Новодністровськ   0,19  0,22  1,1  –  –  0,3  2,8  2,9  18  0  0  4,7 

Райони   

Вижницький  1,3  1,3  1,2  – 2,0  1,2  0,8  0,8  0,6  0  1,6  0,8 

Герцаївський  1,7  1,6  1,2  – –  0,9  1,6  1,5  0,5  0  0  0,7 

Глибоцький  1,1  1,1  0,5  – 2,9  1,1  1,1  1,1  0,5  0  2,3  1,0 

Заставнівський  1,6  1,6  2,9  – 2,9  1,8  1,2  1,0  1,8  0  1,7  1,1 

Кельменецький  1,6  1,7  1,1  – 1,9  1,3  0,9  1,0  0,6  0  1,7  0,8 

Кіцманський  1,3  1,4  1,0  – 0,08  0,8  1,5  1,0  1,0  0  0,1  0,7 

Новоселицький  1,1  0,9  0,5  – 1,3  0,8  1,1  0,9  1,8  0  0,08  0,8 

Путильський  2,4  3,1  2,8  – – 1,7  0,6  0,8  0,7  0  0  0,4 

Сокирянський  1,2  1,2  1,2  – – 0,7  0,7  0,7  0,3  0  0  0,3 

Сторожинецький  1,1  1,1  0,6  – 1,8  0,7  0,9  0,8  0,5  0  2,8  1,0 

Хотинський  1,2  1,2  1,3  – –  0,7  1,0  0,9  1,0  0  0  0,6 

 
Для з’ясування відповідності територіального розміщення закладів культури до потреб 

населення  пропонуємо  розрахувати  коефіцієнт  територіальної  концентрації  за  формулою 
[4]: 

sP

Sp
Ktk 


 , 

де  Ktk  –  коефіцієнт  територіальної  концентрації  закладів;  р  –  кількість  закладів  адміні‐
стративного району; S – площа області; P – кількість закладів області; s – площа району. 

При Кtk < 1 можемо  говорити про низьку концентрацію  закладів  культури;  якщо Кtk 
наближений  до  1  –  йдеться  про  оптимальне  співвідношення  досліджуваного  показника;  у 
випадку  коли  Кtk >  1  –  спостерігається  висока  концентрація  закладів  на  відповідній  тери‐
торії.  Для  уникнення  диспропорцій  даного  показника  також  необхідно  розрахувати  інте‐
гральний коефіцієнт територіальної концентрації. 

Високий  рівень  характерний  для  м.  Чернівці  та  м.  Новодністровськ,  що  й  дозволяє 
пересічнообласному  показнику  посісти  такий  високий  рівень.  Оптимальний  рівень  кон‐
центрації  у  Глибоцькому,  Заставнівському  та  Сторожинецькому  районах.  Всі  інші  ж  мають 
низький рівень. 
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Отже,  аналізуючи  показники  локалізації  та  територіальної  концентрації  основних 
компонентів закладів культури можемо говорити про досить високий рівень розвитку даної 
сфери  загалом.  Однак,  у  розрізі  адміністративних  районів  спостерігаються  суттєві  відмін‐
ності,  що  знаходить  пояснення  у  географічному  положенні,  особливостях  системи  розсе‐
лення, демографічній ситуації тощо. Негативні ж тенденції щодо розвитку закладів культури 
зумовлені  перш  за  все  недостатністю  фінансування,  а  у  деяких  випадках  повною  її  від‐
сутністю, повільним розвитком електронних систем та зрештою частковою зміною мораль‐
них  принципів  підростаючого  покоління.  Суспільно‐географічна  характеристика  елементів 
компонентної  структури  системи  культури  свідчать  про  такі  тенденції:  зменшенням  кіль‐
кості бібліотек та зубожіння бібліотечного фонду; закриття закладів клубного типу та лікві‐
дація демонстраторів фільмів у сільській місцевості та ін. 
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На  початку  ХХІ  ст.  в  умовах  глобалізації  та  загострення  економічної  кризи  проблема 

економічної  безпеки  (ЕБ)  привертає  увагу  учених  і  міжнародних  організацій.  Інтегральна 
оцінка  ЕБ  має  не  лише  теоретико‐методологічне,  а  й  прикладне  значення.  Розрахунок 
інтегрального індексу ЕБ є базою для порівняння економічної ситуації в регіоні, а відповідно 
дозволяє  виявити  територіальну  диференціацію  соціально‐економічного  розвитку.  Такий 
диференційований  підхід  дозволяє  застосувати  відповідні  важелі  впливу  для  покращення, 
стабілізації  або  підтримки  економічної  ситуації  у  безпечних  межах,  а  результати  таких 
досліджень актуальні для розробки регіональної економічної стратегії. 

Теоретичні питання методики дослідження ЕБ знайшли відображення у працях еконо‐
містів  –  З.  Герасимчук,  А.  Сухорукова,  а  також  географів  –  Л.  Коковського  й  А.  Степаненка. 
Однак,  поки  що  немає  єдиного  наукового  підходу  щодо  методики  дослідження  ЕБ  як  на 
загальнодержавному так і на регіональному рівні. 

Багатовимірність ЕБ ускладнює завдання її оцінки: з огляду на інтегральний характер 
даної категорії необхідно враховувати демографічну, соціальну, екологічну, виробничу, інно‐
ваційну, інвестиційну, мезо‐ і зовнішньоекономічну компоненти. Тому питання підбору мето‐
дів  та  індикаторів  для  розробки методики  інтегральної  оцінки  ЕБ  обласного  регіону  зали‐
шається відкритим. У даній статті поставлено завдання вдосконалити і апробувати методику 
дослідження економічної безпеки регіону на прикладі Львівської області. 
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Інтегральна оцінка ЕБ Львівської області за 2005–2010 рр. здійснювалася з використан‐
ням таких статистичних методів: факторного аналізу (метод головних компонент) індексного і 
кластерного  аналізу. Формальний розрахунок виконано  за допомогою одного  з  алгоритмів 
закладеного у програмі Statistica 8.0 [6]. Такий підхід дозволяє порівняти ЕБ регіону не тільки 
за  результатами  кількісних  методів,  але  виявити  її  рівень,  просторові,  структурні  і  часові 
особливості. 

Методом  головних  компонент  виокремлено  основні  фактори  окремої  компоненти 
економічної  безпеки  та  обраховані  вагові  коефіцієнти  для  кожного  її  індикатора.  Для  ви‐
значення  часових  змін  покомпонентних  індексів  економічної  безпеки  кожної  адміністра‐
тивно територіальної одиниці (АТО) застосовано показники рядів динаміки. Для визначення 
темпу  росту  та  абсолютного  приросту  індикаторів,  субіндексів  (добуток  нормалізованого 
значення індикатора на відповідний ваговий коефіцієнт) та індексу кожної компоненти ЕБ у 
розрізі адміністративних районів та міст обласного значення використано показники 2005 та 
2010 рр.  Відносно  невеликий  період  для  з’ясування  динаміки  ЕБ  пов’язаний  з  принципом 
часової узгодженості та частими змінами у формах статистичної звітності. 

Для розрахунку інтегрального індексу ЕБ факторним аналізом використано сім індексів 
відповідних  компонент:  демографічної,  соціальної,  екологічної,  виробничої,  інвестиційної, 
інноваційної, мезо‐ та зовнішньоекономічної. Результатом його проведення стало виокрем‐
лення  трьох  факторів,  які  пояснюють  75 %  загальної  дисперсії.  У  першому  факторі,  який 
пояснює  32 %  загальної  дисперсії,  найвищі  факторні  навантаження  відповідають  індексам 
екологічної (0,87), мезо‐ та зовнішньоекономічної (0,86) та інноваційної безпеки (0,79). Дру‐
гий фактор пояснює 26 % вихідної інформації та об’єднує індекси інвестиційної (0,83), вироб‐
ничої (0,73) та соціальної безпеки (0,71). Індекс демографічної безпеки формує третій фактор. 

Індекси першого фактору впливають на ЕБ у більшості міст обласного значення. Дру‐
гий фактор має визначальний вплив на рівень ЕБ у Моршині, Буському, Пустомитівському і 
Стрийському  районах,  а  третій  –  у  Перемишлянському,  Бродівському  та  Жидачівському 
районах. Водночас у Бориславі, Новому Роздолі, Кам’янко‐Бузькому, Сокальському та Яворів‐
ському  районах  усі  три  фактори  проявляються  дуже  слабо,  оскільки  факторні  ваги  у  них 
мають від’ємні значення. 

Найбільше  серед  компонентів  ЕБ  на  формування  інтегрального  індексу  впливають 
екологічна та демографічна компоненти з відповідними вагами – 0,205 й 0,179, а найменше – 
соціальна (0,087). 

Рівень  ЕБ  у  Львівській  області  за  період  2005–2010 рр.  характеризується  незначним 
покращенням,  адже  її  індекс  зріс  в  середньому  на  6 %.  В  територіальному  розрізі  лише  у 
шести АТО Львівської області відбулося зменшення рівня ЕБ. Так, незначне зниження показ‐
ників цього  індексу (0,7–6,0 %) спостерігається у п’яти АТО, а помірне (14 %) – лише у Дро‐
гобичі. Більше третини АТО регіону увійшло до групи з незначним (0–9 %) та десять – з по‐
мірним (10–25 %) темпом зростання інтегрального індексу ЕБ. Зокрема, найвищі темпи зро‐
стання у регіоні характерні для Городоцького (31 %) та Буського районів (23 %). 

На  основі  статистичної  обробки  даних,  з  використанням  програми  Statistica 8,  розра‐
хований  інтегральний  індекс  ЕБ.  Кількісні  його  значення  покладені  в  основу  виділення 
чотирьох типів АТО Львівської області. Для усіх типів при формуванні індексу ЕБ характерні 
високі частки демографічної та екологічної складових. 

У Львівській області міста Львів та Моршин, що характеризуються порівняно вищими 
показниками інтегрального індексу ЕБ (0,52–0,53), формують І тип АТО. Такі значення цього 
показника досягаються за рахунок високих часток екологічної, мезо‐ і зовнішньоекономічної 
та  демографічної  складової.  Дані  міста  серед  множини  АТО  також  характеризуються  дещо 
вищою часткою інвестиційної компоненти. 

До другого типу належать сім АТО, серед яких переважають центральні райони Львів‐
ської  області.  Інтегральний  індекс  ЕБ  даного  типу  коливається  в  межах  від  0,45  у Жовків‐
ському  до  0,49  у  Стрийському  районах.  Найбільше  на  індекс  ЕБ  у  даному  типі  впливають 
екологічна й демографічна складові. Стрий та Городоцький район виокремлюється значним 
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внеском  інноваційної  складової,  а  частка мезо‐  і  зовнішньоекономічного  субіндексу  значно 
вища у містах та Пустомитівському районі. 

Третій  тип,  який  об’єднує  13  АТО,  формується  трьома  містами  обласного  значення, 
північно‐східними й передгірськими районами, які охоплюють 31 % населення та 50 % тери‐
торії Львівської області.  Індекс ЕБ у АТО цього типу коливається в межах від 0,39 у Бродів‐
ському  районі  до  0,43  у  Миколаївському.  Індекс  ЕБ  в  межах  АТО  цього  типу  формується 
головно  за  рахунок  екологічної  і  демографічної  складових,  за  винятком Жидачівського  та 
Бродівського районів, в яких демографічна ситуація є дуже несприятливою. У половини АТО 
третього типу відзначаємо відсутність показників інноваційної безпеки. 

До четвертого типу, який охоплює 17 % населення та 25 % території регіону віднесено 
сім АТО. Значенням індексу ЕБ у ньому коливається в межах від 0,31 у Перемишлянському до 
0,37 у Старосамбірському районах. Як  і в попередніх типах більше половини  інтегрального 
індексу  формується  завдяки  показникам  екологічної  та  демографічної  складових  (окрім 
Перемишлянського району з найгіршими показниками у області).  

За період 2005–2010 рр. половина АТО Львівської області не змінили свого положення у 
типізаційній  структурі,  третина  перейшла  до  типів  з  нижчими  значеннями  інтегральних 
індексів ЕБ, а лише п’ять – з вищими. Перехід АТО до груп з порівняно вищим рівнем відбувся 
за рахунок зростання різних складових інтегрального індексу ЕБ, головно інвестиційної. 

Рівень  ЕБ  у  Львівській  області  для  порівняння  також  обчислено  індексним  методом, 
який  розраховується  шляхом  додавання  часткових  індексів  та  пошуку  їхнього  середнього 
значення. Часткові індекси розраховують за формулою:  

minmax
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де Іij – значення і‐того показника в j‐тій АТО; Zmin – мінімальне значення і‐того показника по 
всіх АТО; Zmax  – максимальне значення і‐того показника по всіх АТО. 

В  результаті  порівняння  індексів  ЕБ  обчислених  двома  методами  виявлено,  що  за 
індексним  методом  отримано  в  основному  дещо  нижчі  показники  інтегрального  індексу 
відносно  методу  головних  компонент.  Різниця  в  рейтингах  коливається  в  межах  від  ‐6  у 
Дрогобицькому до +11 позицій у Турківському районах, а АТО з найнижчими та найвищими 
місцями в обох рейтингах майже повністю співпадають (табл. 1). Типізація АТО за рівнем ЕБ 
проведена  на  основі  результатів  індексного  методу  дещо  відрізняється  від  типізації  АТО 
здійсненої  за  результатами  отриманими методом  головних  компонент.  При  тому, що межі 
виокремлених  типів  за  обома  методами  практично  співпадають,  також  відзначаємо  деякі 
відмінності  у  приналежності  АТО  до  відповідних  типів.  Так,  за  результатами  індексного 
методу до І типу віднесено вдвічі більше АТО у порівнянні з типом виокремленим за методом 
головних компонент. 

Таблиця 1 
Порівняння результатів обрахунків рівня економічної 

безпеки регіону виконаних двома методами 

Метод головних компонент (факторний аналіз) Індексний метод 
Різниця 

рейтингів*
Адміністративні 
райони та міста 

обласного значення 

Індекс 
економічної 
безпеки 

Рейтинг  Тип 
Індекс 

економічної 
безпеки 

Рейтинг  Тип 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Моршин  0,527  1  І  0,509  1  І  0 

Львів  0,523  2  І  0,484  2  І  0 
Стрийський  0,487  3  ІІ  0,476  3  І  0 
Пустомитівський  0,484  4  ІІ  0,457  5  ІІ  ‐1 
Трускавець  0,465  5  ІІ  0,45  6  ІІ  ‐1 
Городоцький  0,463  6  ІІ  0,474  4  І  +2 
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Закінчення табл. 1 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Яворівський  0,463  7  ІІ  0,425  9  ІІ  ‐2 
Стрий  0,45  8  ІІ  0,436  7  ІІ  +1 
Жовківський  0,447  9  ІІ  0,432  8  ІІ  +1 
Миколаївський  0,429  10  ІІІ  0,408  12  ІІІ  ‐2 
Дрогобич  0,425  11  ІІІ  0,408  14  ІІІ  ‐3 

Буський  0,414  12  ІІІ  0,393  11  ІІІ  +1 
Сколівський  0,411  13  ІІІ  0,407  13  ІІІ  0 
Самбір  0,406  14  ІІІ  0,389  19  ІІІ  ‐5 
Дрогобицький  0,404  15  ІІІ  0,378  21  ІІІ  ‐6 
Кам′янка‐Бузький  0,404  16  ІІІ  0,392  17  ІІІ  ‐1 
Радехівський  0,4  17  ІІІ  0,423  10  ІІ  +7 

Жидачівський  0,399  18  ІІІ  0,396  15  ІІІ  +3 
Мостиський  0,398  19  ІІІ  0,392  18  ІІІ  +1 
Новий Розділ  0,397  20  ІІІ  0,352  25  ІV  ‐5 
Сокальський  0,389  21  ІІІ  0,368  22  ІV  ‐1 
Бродівський  0,385  22  ІІІ  0,388  20  ІІІ  +2 
Старосамбірський  0,373  23  ІV  0,364  24  ІV  ‐1 

Золочівський  0,37  24  ІV  0,345  27  ІV  ‐3 
Самбірський  0,368  25  ІV  0,346  26  ІV  ‐1 
Червоноград  0,367  26  ІV  0,364  23  ІV  +3 
Турківський  0,366  27  ІV  0,396  16  ІІІ  +11 
Борислав  0,351  28  ІV  0,329  29  ІV  ‐1 
Перемишлянський  0,314  29  ІV  0,337  28  ІV  +1 

Примітка: * – відносно індексу ЕБ розрахованого методом головних компонент. 
Розраховано автором за [1]. 
 
Окрім  індексного  методу  і  методу  головних  компонент  факторного  аналізу,  котрий 

дає змогу визначити ваги складових та обчислити  інтегральний  індекс ЕБ, для групування 
АТО також застосовано кластерний аналіз. Для побудови дендрограми використано вихідні 
ненормалізовані показники 68 індикаторів, які характеризують сім компонентів ЕБ. 

В  результаті  кластерного  аналізу,  АТО  Львівської  області  згрупувалися  наступним 
чином  –  виокремлено  два  великі  кластери,  один  з  яких  включає  більшість  міст  обласного 
значення, а інший – три міста обласного значення та усі адміністративні райони. Зокрема, у 
кластері міст обласного значення Львів та Моршин формують одиничні кластери (рис. 1). 

Принципові відмінності  застосованих методів не значно вплинули на територіальну 
диференціацію  інтегрального  індексу ЕБ, що може свідчити про об’єктивність проведеного 
дослідження.  Але  отримані  результати  не  можна  розглядати  як  остаточні,  їх  необхідно 
постійно коригувати з урахуванням динаміки соціально‐економічного розвитку регіону. 
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Рис. 1.  Граф “дерево поєднань” економічної безпеки Львівської області 

 
Примітка: 1 – Львів, 2 – Борислав, 3 – Дрогобич, 4 – Моршин, 5 – Новий Розділ, 6 – Самбір, 7 – 

Стрий, 8 – Трускавець, 9 – Червоноград, 10 – Бродівський, 11 – Буський, 12 – Городоцький, 13 – Дрого‐
бицький, 14 – Жидачівський, 15 – Жовківський, 16 – Золочівський, 17 – Кам′янка‐Бузький, 18 – Мико‐
лаївський, 19 – Мостиський, 20 – Перемишлянський, 21 – Пустомитівський, 22 – Радехівський, 23 – Самбір‐
ський, 24 – Сколівський, 25 – Сокальський, 26 – Старосамбірський, 27 – Стрийський, 28 – Турківський, 
29 – Яворівський. 
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Соціальний розвиток населених пунктів (сіл, селищ, міст)  і щорічне підвищення щіль‐

ності населення у великих містах приводить до необхідності вирішення задач, спрямованих 
не  лише  на  забезпечення  належної  охорони  навколишнього  природного  середовищ,  змен‐
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шення  негативного  впливу  екологічно  небезпечних  об’єктів,  які  розташовані  в  межах  на‐
селених  пунктів,  а  і  створення  належних  (комфортних,  небезпечних,  естетичних,  зручних, 
екологічних)  умов  існування  мешканців  населеного  пункту.  На  вирішення  таких  питань 
спрямовані нормативно‐правові  акти щодо благоустрою населених пунктів. Адже на порів‐
няно  невеликій  площі,  всього  7,1  млн  га,  або  11,9 %  від  земельного  фонду  країни,  зосере‐
джено  майже  все  населення  України,  а  також  розміщена  основна  маса  капіталовкладень 
(виробничі, адміністративні, культурно‐побутові підприємства, організації й установи)  [1,  с. 3]. 
Крім  того,  станом  на  2009  р.  загальна  кількість  об’єктів  благоустрою  в  Україні,  яка  зосе‐
реджена на відповідній території, сягає близько 400 тис. одиниць,170 тис. з яких перебуває в 
містах [2]. 

Сьогодні  бракує  комплексних  наукових  досліджень,  які  б  визначали  наукові  основи 
благоустрою  населених  пунктів,  теоретично  узагальнювали  досвід  та  матеріали  з  питань 
благоустрою територій та його впливу на розвиток суспільства й особистості. Існуючі наукові 
розробки  вітчизняних  і  зарубіжних  учених  у  цій  сфері  стосуються  здебільшого  обґрунту‐
вання  норм  і  кількісного  виміру  нормативів  для  окремих  елементів  благоустрою.  Цим  пи‐
танням  присвячені  праці  відомих  науковців  і  фахівців  з  питань  благоустрою:  З.  І.  Алек‐
сандровської, Є. М. Букрєєва, В. А.  Горохова, В. М. Денисова, Н. А. Нехуженка,  І. В. Русанової, 
Г. М. Шульги, Ю. Б. Хромова та ін. 

Тому метою цієї статті є аналіз сучасного стану благоустрою приміської зони м. Івано‐
Франківська та її вплив на розвиток сільських територій. 

Ми виділили умовну приміську  зону  (УПЗ),  яка відповідає колу радіусом 20 км,  який 
проведений від географічного центру м. Івано‐Франківська. Радіус є орієнтованим розміром 
приміської зони для міст розміру Івано‐Франківська (225 тис. осіб). Така відстань теоретич‐
но  відповідає  прийнятим  для  великого  міста  межам  прояву  агломераційного  ефекту  [3, 
с. 285].  Таким  чином,  в  окреслену  приміську  зону  увійшли  території  сім  районів  (Тисме‐
ницький, Богородчанський, Тлумацький, Надвірнянський, Коломийський, Галицький, Калусь‐
кий),  а  також  Івано‐Франківська  міська  рада.  Всього  тут  знаходиться  79  сільських  рад, 
2 міста (Івано‐Франківськ, Тисмениця), 3 селищні ради (Богородчанська, Лисецька, Єзуполь‐
ська). 

З  метою  визначення  просторової  диференціації  міського  способу  життя  і  рівень 
благоустрою населених  пунктів,  ми  поділили  її  на  5‐ти  км.,  10‐ти  км.,  15‐ти  км.,  20‐ти  км. 
підзони. Дані про благоустрій ми взяли із статистичних джерел на основі них, були створені 
відповідні бази даних. 

В  Україні  суттєвою  умовою  підвищення  комфортності  способу  життя  вважається 
газифікація,  оскільки  інші  види  опалення  (деревина,  вугілля,  торф)  мають  більш  тради‐
ційний характер. Рівень газифікації житла природним газом на сьогодні становить 78,1 % в 
містах та 38,2 % в сільській місцевості. Газифіковано природним газом 428 міст, 600 селищ 
міського  типу  та  12,4  тисяч  сіл  [4].  Однак,  міністр  із  питань житлово‐комунального  госпо‐
дарства Олексій Кучеренко  у  2011 р.  заявив про безперспективність подальшої  газифікації 
сіл. Ця  заява  зроблена в контексті  стрімкого  зростання цін на цей вид пального. У лютому 
2011 р. Кабінет міністрів оголосив намір розробити національну програму переобладнання 
теплових котелень із використання газу на використання альтернативних видів палива [5]. 

Електроопалення житла також не набуло значного поширення, оскільки такі  системи 
з’явилися відносно недавно  і  є досить дорогими в експлуатації  у порівнянні  з  газовими. За 
даними  “Прикарпаттяобленерго”  частка  абонентів,  які  користуються  електроопаленням  в 
області є дуже низькою (3 % від всіх споживачів, станом на 2012 р.). 

Централізовані  системи  теплопостачання  масово  будувались  у  радянських  містах  і  в 
деяких  селах.  Однак,  в  умовах  ринкової  економіки  їх  використання  в  багатьох  випадках  є 
неефективним  через  застарілість  цих  систем,  значні  втрати  тепла  і  відповідно  високу  со‐
біватість їх експлуатації. Населення приміської зони в більшості використовує індивідуальні 
системи опалення. У містах їх кількість також зростає. Таким чином, наявність центрального 
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опалення навряд чи можна відносити до ознак урбанізованого населеного пункту на початку 
ХХІ ст. 

Станом на 01.01.2010 р. централізованими системами водопостачання забезпечено всі 
459 міст України, 771 селище міського типу, або 87,1 % їх загальної кількості, 6316 сільських 
населених  пунктів,  або  22,2  %.  Централізованими  системами  водовідведення  забезпечено 
мешканців  445 міст,  або 96,9 %  їх  загальної  кількості,  503  селища,  або 56,8 %,  та  737  сіль‐
ських населених пунктів – 2,6 % [6]. 

Отже, базовими індикаторами для визначення комфортності проживання слід вважати 
наявність централізованих систем водопостачання та водовідведення (каналізації), а також 
газофікацію сіл. 

Аналіз  забезпеченості  квартир  і  будинків  сіл  УПЗ  комунальними  послугами  за  допо‐
могою картосхеми (рис. 1) засвідчує: 

 

 
Рис. 1.  Забезпеченість населених пунктів УПЗ послугами 
централізованого водо‐, газозабезпечення та каналізації 

 
1) тільки  в  шести  сільських  радах  УПЗ  Івано‐Франківська  нема  централізованих  систем 

водопостачання та водовідведення (каналізації), а також не проведена газофікація сіл. Тобто, 
в  них  зберігся  традиційний  уклад  сільського  життя.  Всі  вони  знаходяться  в  15–20‐км  під‐
зонах Івано‐Франківська; 

2) в 16 сільських радах забезпеченість централізованими комунальними зручностями на 
рівні, який близький до міського. Можна стверджувати, що міський уклад життя у них про‐
являється більш виразно. Більшість з них знаходяться у безпосередній близькості від Івано‐
Франківська; 

3) тільки  13  сіл  УПЗ  не  газифіковано  (14,6  %  від  всіх  сіл).  Середній  рівень  газифікації 
становить 80 %. Це вище на 41,8 % , ніж рівень газифікації сіл України; 

4) кількість сіл з наявним централізованими водопостачанням (66,2 %, тоді як середньо‐
український показник 22,2 %) і водовідведенням (68,5 %, тоді як середньоукраїнський 2,6 %) 



286 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

сіл помітно нижча, ніж кількість газифікованих сіл УПЗ. Рівень забезпеченості цими центра‐
лізованими  послугами  в  розрізі  окремих  квартир  і  будинків  суттєво  нижчий  (водопоста‐
чання – 19,6 %, водовідведення – 20 %); 

5) краща  ситуація  із  забезпеченістю  централізованими  послугами  склалася  в  сільських 
радах на південний схід від Івано‐Франківська. 

Не  менш  важливим  показником,  що  вказує  на  рівень  благоустрою  приміських  сіл  є 
довжина  освітлених  вулиць. Нажаль,  найновіші  статистичні  дані  датуються  тільки 2005 р., 
що не дає змогу у повній мірі оцінити сучасний стан освітленості вулиць населених пунктів 
УПЗ. Експертна оцінка фахівців компанії “Прикарпатобленерго” засвідчує, що багато електро‐
мереж  постраждали  через  безгосподарність  сільських  рад  і  крадіжки  дроту  у  часи  еконо‐
мічної кризи 90‐х років ХХ  ст. Відновлення електромереж почалося  з початку 2000‐х років. 
При оцінці  просторових  характеристик освітленості  вулиць  слід враховувати також значне 
зростання загальної довжини вулиць у  селах 5‐ти та 10‐ти км підзон. Зазначене  зростання 
відбувалось, як правило, без покращення благоустрою територій нової забудови. 

Загальний ж стан із освітленістю вулиць сіл УПЗ незадовільний, оскільки тільки 26 із 
96 забезпечені вуличними ліхтарями (27 %). 

Аналіз  картосхеми  (рис.  2)  вказує  на  те,  що  навіть  у  безпосередній  близькості  від 
Івано‐Франківська є села з неосвітленими вулицями (Загвіздя, Підлісся, Драгомирчани, Рибне, 
Клузів,  Чукалівка,  Черніїв,  Радча, Колодіїївка), що  аж ніяк не може  свідчити про  їх міський 
благоустрій. Тільки в одному с.Микитинці вулиці освітлені на 82 %. Натомість у 20‐км підзоні 
є  с.  Рошнів  з  найвищим  рівне  освітленості  вулиць  (76 %).  У  цілому ж  ступінь  освітленості 
зменшується в напрямку від обласного центру до периферії УПЗ (табл. 1). 

 

 
Рис. 2.  Благоустрій вулиць населених пунктів 

в УПЗ Івано‐Франківська 
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Таблиця 1 
Рівень благосутрою вулиць сіл УПЗ ІваноФранківська 

Підзона 
Кількість 

освітлених / 
неосвітлених сіл 

Довжина 
освітлених 
вулиць, % 

Кількість сіл з 
вулицями з твер‐
дим / без твер‐
дого покриття 

Довжина вулиць з 
твердим 

покриттям, % 

5‐км  8/2  25,9 10/0 24,8
10‐км  4/9  12,7 11/2 24,8
15‐км  5/20  3,3 23/2 28,4
20‐км  9/53  5,5 42/11 35 

Всього  26/96  7,6 81/15 31,2

 
Важливим  показником,  який  свідчить  про  міський  характер  благоустрою  села  є 

вулиці  з  твердим  покриттям.  Рівень  комфортності  проживання  мешканців  залежить  від 
якості  дорожного  покриття.  Загальний  незадовільний  стан  вітчизняних  доріг  сповільнює 
розвиток  громадських  транспортних  сполучень,  створює  незручності  при  користуванні 
індивідуальним транспортом.  

У  межах  УПЗ  Івано‐Франківська  ситуація  з  твердим  покриттям  вулиць  краща  ніж  з 
рівнем  освітленості  (табл.  1),  однак  і  в  даному  випадку  констатуємо  наявність  15  сіл  без 
твердого покриття вулиць (18,5 % від всіх сіл). 

На нашу думку, ця  обставина  є  достатньо промовистою для того, щоб взагалі  виклю‐
чити зазначені села із переліку тих, що можуть характеризуватися міським способом життя. 
Загалом  ж  фіксуємо  парадоксальну  просторову  диференціацію  сільських  рад  УПЗ  за  цим 
показником (рис. 2). Села, які знаходяться в безпосередній близькості від м.  Івано‐Франків‐
ська  характеризуються  гіршим  покриттям  доріг,  ніж  окремі  в  15‐км  і  20‐км  підзонах.  Ця 
закономірність пояснюється пострадянською специфікою просторового поширення примісь‐
ких  зон,  коли  розвиток  та  характер  індивідуальної  забудови  майже  не  регулюються.  Як 
правило,  створення  транспортної  інфраструктури  не  те  що  не  передує  будівництву,  а  від‐
бувається постфактум. Сільські ради проектують нові вулиці, однак в місцевих бюджетах не 
закладено грошей для твердого покриття вулиць. У результаті їх довжина зростає, а загальна 
якість по сільській раді знижується.  
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МІСТ УКРАЇНИ – БЛАГО ЧИ ЗЛО? 
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Актуальність проблеми. Існування міста з однією виразною функцією явище досить 

поширене  у  світі.  В  основу  його  розвитку  покладено  максимальне  можливе  використання 
одного  чинника,  будь  то  видобуток  корисних  копалин  або  ж  використання  благодатного 
клімату, особливостей географічного положення міста. 

Фактично перші міста на планеті виконували саме одну функцію – контролю території. 
Тривалий розвиток цивілізації породив різні функції міст  і відповідно різні  їхні типи. Прак‐
тично для кожного з них можна навести приклади монофункціональних міст. 

В  Україні  історично  сформувались  різні  типи  монофункціональних  міст.  Їх  розвиток 
значною  мірою  зумовлений  їх  положенням  у  національній  і  міжнародній  мережі  міст  та 
зовнішньоекономічними зв’язками. Для багатьох таких міст міжнародна функція стає визна‐
чальною. 

Мета дослідження – розкрити сучасні теоретико‐методологічні позиції монофункціо‐
нальності та показати значення міжнародної функції у розвитку сучасних міст України. Зав‐
дання: 1) викладення основних теоретико‐методологічних положень виділення монофункціо‐
нальності  міст;  2)  аналіз  значення  міжнародної  функції  у  розвитку  окремих  сучасних  міст 
України. 

Аналіз праць попередників. Українські вчені мало уваги звертають на вивчення між‐
народних  функцій  у  розвитку  міст.  Це  значною  мірою  зумовлено  розвитком  вітчизняних 
геоурбаністичних  досліджень,  в  яких  питання  міжнародних  зв’язків  міст  не  були  пріори‐
тетними. 

Виклад  основного  матеріалу.  Важливим  критерієм  виділення  монофункциональ‐
ности  є  чисельність  населення  міста.  З  його  зростанням  змінюються  функції  міста.  При 
досягненні людності в 100 тис. осіб місто перестає бути монофункціональним. Іншим крите‐
рієм є структура зайнятості активного населення міста. В основному містоутворюючому виді 
економічної  діяльності  повинна  бути  максимальна  зайнятість,  а  в  інших  видах  –  вона  не 
повинна  перевищувати  кількох  відсотків.  У  зв’язку  з  цим  виникає  важливе  методологічне 
питання – який мінімальний поріг зайнятості у головному виді економічної діяльності слід 
встановити для того, що б це місто можна було віднести до монофункціонального? Найпо‐
ширенішим є критерій у 50 % зайнятих, але він може коливатися у діапазоні від 25 % до 75 % 
залежно від функції, яка є головною та пов’язаних з нею видів економічної діяльності. 

Для  правильно  обґрунтування  цього  показника  слід  вивчити  провідні  за  зайнятістю 
підприємства/установи міста  (містоутворюючу  базу).  Це  легко  зробити  при  промисловому 

                                                 
* Це  дослідження  виконано  у  рамках міжнародної  дослідницької  групи  “Міські  простори  і  ме‐

режі” ініційованої UMR 6266 IDEES (відповідальний за проект д. геогр. н., проф. М. Бюссі) та Інститутом 
географії РАН (відповідальний за проект д. геогр. н., проф. В. О. Колосов) та підтриманої Президією НАН 
України (Розпорядження № 245 від 04.04.2013 р.). 
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профілі  міста,  адже  ідеальним  індустріальним  містом  є  монофункціональне  місто  –  місто‐
завод, розвиток якого залежить від роботи одного великого підприємства  (наприклад, Вольф‐
сбург  або  Крезо).  Їх  стрімкий  розвиток  на  тлі  аграрного  регіону  і  пряма  залежність  від 
функціонування  головного  підприємства  найрельєфніше  має  прояв  у  гірничодобувних 
центрах  (наприклад,  Червоноград  чи  Абердін)  і  в  містах‐супутниках  АЕС  (Кузнецовськ  та 
Авуан). 

Набагато  складніше виділити монофункціональні міста, де містоутворюючою базою є 
сфера послуг, в якій відсутні установи з великою кількістю зайнятих. Практично у кожному, 
навіть найменшому місті, є установи державного управління та сфери соціальних та медич‐
них послуг, існування яких прямо залежить від чисельності населення у самому місті (норма‐
тивна чисельність медичного персоналу) і від його адміністративного статусу (штатний роз‐
клад адміністративних установ). Чим вище такий статус міста, тим більше у ньому держав‐
них службовців. 

В  окремих  містах  існує  невідповідність  їх  адміністративного  статусу  і  функцій.  Так, 
наприклад,  існування таких важливих міжнародних місць паломництва як Почаїв або Люрд 
призвело  до  того,  що  у  цих  містах  набагато  краще,  ніж  у  низці  сусідніх  адміністративних 
центрів,  розвинені  готельно‐туристична  інфраструктура,  суспільні  послуги  і  зосереджені 
майстерні  з  виготовлення  виробів  декоративно‐ужиткового  мистецтва  на  церковну  тема‐
тику. Очевидно, що всі вони перестануть існувати, якщо припиниться паломництво. 

Не меншу роль відіграє у появі монофункциональності  і розміщення міста на держав‐
ному  кордоні.  Так,  наприклад,  існування  у  кін.  ХIX  в.  –  на  поч.  XX  в.  у  Волочиську  першої 
прикордонної  станції  на  залізниці  між  Австро‐Угорською  і  Російською  імперіями  в  Україні 
(1871), привело до швидкого розвитку самого міста на базі виразної транспортно‐розподіль‐
чої функції та у суміжній частині Галичини – міста‐супутника – Підволочиська. Після ліквіда‐
ції державного кордону такі міста, як правило, втрачають свою колишню специфічну функцію. 

Труднощі  виникають  при  виділенні  функцій  міст‐супутників  у  рамках  міської  агло‐
мерації.  У  них,  як  правило,  не  перебувають  підприємства,  на  яких  зайнята  більша  частина 
працездатного  місцевого  населення,  що  переважно  працює  у  місті‐центрі  агломерації.  Так, 
наприклад, більшість працездатного населення м. Буча їздить на роботу до Києва – ядра сто‐
личної  міської  агломерації  України.  Тим  самим  з’являється  особливий  клас  монофункціо‐
нальних міст – міста‐“спальні”. 

Залишається  невирішеним  у  теоретичному  плані  питання  про  виділення  відокрем‐
лених  монофунціональних  поселень  у  складі  великого  міста,  що  лише  адміністративно 
входять до його складу. Наприклад, до складу Донецька входять монофункціональні м. Мо‐
спіно та смт Горбачево‐Михайлівка і смт Ларине, і ще 8 сіл. Усі вони мають різну соціально‐
економічну спеціалізацію і ступінь концентрації виробництва і послуг, і тому відносяться до 
різних  функціональних  типів.  Тим  самим  говорити  про  Донецьк,  як  поліфункціональну 
метрополію,  можна  лише  розуміючи  його  як  єдине  адміністративне  утворення,  тоді  як  у 
реальності  він  складається  з  різних  за  своїми функціями  відокремлених  поселень, що  ото‐
чують ядро міста. Така ситуація не є виключно українським феноменом, а має місце і в інших 
країнах Європи, де сучасні міста створені на базі колишніх робочих селищ і пов’язаних з ними 
сільських поселень. 

Найпоширенішим типом міст в Україні є малі міста. Виключення становить лише Хар‐
ківська і Хмельницька області, де переважає населення середніх за людністю міст. За густо‐
тою міст у країні чітко виділяються дві  історичні  землі  – Донбас  (переважно монофункціо‐
нальні промислові міста) і Галичина (переважно центри локальних систем розселення з адмі‐
ністративними функціями). Значною мірою така ситуація зумовлена історичним розвитком 
мережі міст у кожній з цих частин України. 

У  переважній  більшості  вітчизняних  малих  міст  (за  виключенням  незначної  за  кіль‐
кістю групи міст, що динамічно розвиваються, про які докладніше буде сказано нижче) три‐
ває соціально‐економічна стагнація, а в окремих монофункціональних промислових містах на 
сході України – депресія, що зумовлюють скорочення чисельності населення у них. Більшість 
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населення  таких  міст  зайнята  у  сферах  державного  управління,  соціального  і  медичного 
обслуговування, які утримуються державою відповідно до нормативів обслуговування насе‐
лення, а частково займаються дрібнотоварним виробництвом сільськогосподарської продукції 
(наприклад, Кременець). Фактично має місце повернення до  аграрно‐адміністративної  спе‐
ціалізації, що  існувала у них до поч. ХХ ст. Подібні міста  стають центрами місцевого управ‐
ління  і  ліквідація  у  них  органів  влади  ставить  під  загрозу  саме  їх  існування.  Так  само  у 
монофункціональних малих містах ліквідація містовизначального підприємства у більшості 
випадків  зумовлює швидке  скорочення  чисельності  населення.  Виняток  становлять  нечос‐
ленні малі міста у зоні безпосереднього впливу найбільших міст, населення яких переважно 
працює у місті‐ядрі розселенської агломерації (наприклад, Вишгород), та малі міста‐курорти 
(наприклад, Хмільник) і центри паломництва (наприклад, Почаїв). 

На  загальнодержавному  рівні,  законодавством  закріплено  програми  збереження  і  по‐
дальшого розвитку лише мережі малих міст та надання підтримки насамперед монофункціо‐
нальним містам  України  у  подоланні  залежності  соціально‐економічного  розвитку  від  ста‐
більності  функціонування  одного/двох  містовизначальних  підприємств.  Більшість  відпо‐
відних міст було створено ще у радянський період, особливо у районах видобутку мінераль‐
них ресурсів,  а  нині,  коли відповідне промислове  виробництво  є нерентабельним,  виникла 
реальна загроза їх ліквідації через різке скорочення чисельності постійного населення у них. 
Особливо гостро стоїть це питання у “вугільних” містах Донбасу, в яких за роки незалежності 
України  закрито  чи  законсервовано  шахти  з  видобування  кам’яного  вугілля.  Залучення 
досвіду з вдалої реконструкції таких міст та державної політики стимулювання розвитку у 
них нових видів економічної діяльності, накопиченого в ЄС (наприклад, реконструкція Рур‐
ського басейну), дозволить розробити відповідну вітчизняну державну політику, що сприя‐
тиме їхньому розвитку. 

Не  зважаючи на  складну  демографічну  ситуацію  в  цілому  в  Україні  є  низка  районів  і 
міст,  де  населення  не  зменшується,  а  також  у  незначній  їх  кількості  спостерігається  зро‐
стання його чисельності (табл. 1). Це свідчить про наявність регіональних особливостей прояву 
демографічних  процесів.  Аналіз  їх  просторового  розміщення  показав,  що  можна  виділити 
такі ареали стійкого збільшення чисельності населення у містах за період незалежної Украї‐
ни (табл. 1): 

Таблиця 1 
Місталідери за збільшенням чисельності населення 

у період між переписами в Україні 

Місто  Область 

Чисельність населення, 
тис. осіб 

Чинники збільшення населення  

1989 р. 2001 р. 2010 р.
вплив 
столиці 

незавер‐
шена 
урбані‐
зація 

місто‐
супутник 
АЕС 

експорт‐
на орієн‐
тація 

економі‐
ки країни

Славутич  Київська   11,4 24,4 24,4 + +  +
Южне  Одеська   15,6 24,2 27,7   +
Кузнецовськ  Рівненська   29,9 39,6 40,9 + +  +
Нетішин  Хмельницька   28,9 34,3 36,1 + +  +
Бровари  Київська   82,0 86,8 95,0 +   +
Енергодар  Запорізька   47,1 56,2 54,4 + 

Бориспіль  Київська   50,5 54,0 57,6 +   +
Южноукраїнськ  Миколаївська   36,7 39,5 39,7 +  +
Хмельницький  Хмельницька   236,9 254,0 261,4 +   +
Рівне  Рівненська   227,8 248,8 249,6 +  

Складено за [1–3]. 
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1) міські населені пункти Київської розселенської агломерації; 
2) центри районів, де є надлишок сільського населення;  
3) міста‐супутники АЕС; 
4) нові центри господарського розвитку. 

У  більшості  міст‐лідерів  за  збільшенням  чисельності  населення  в  Україні  має  місце 
одночасний вплив кількох  чинників  соціально‐економічного розвитку  (табл.  1). При цьому 
п’ять міст  є малими,  чотири  –  середніми  і  лише  одне  –  великим  за  чисельністю населення 
містом країни. Майже всі вони розташовані у Київській області у зоні впливу столиці і лише 
Южне – у зоні впливу Одеси.  

Усі міста‐супутники АЕС увійшли у групу таких лідерів. Переважно це зумовлено висо‐
кою заробітною платнею  і розвинутою соціальною сферою (за українськими стандартами). 
Також  ці  монофункціональні  малі  міста  у  силу  своєї  “молодості”  мають  більш  сприятливу 
вікову структуру населення, ніж у цілому по країні. Усі вони були засновані у 70‐і рр. ХХ ст. у 
рамках радянської програми розвитку  атомної  енергетики. Однією  з причин побудови АЕС 
був намір реалізації на експорт у низку країн Європи електроенергії, що триває і нині. Саме 
наявність регулярних платежів за неї у твердій іноземній валюті дозволило цім містам мати 
гарантовані  виплати  заробітної  платні  та  мати  кошти  на  реалізацію  власних  програм  із 
соціально‐економічного розвитку. 

Наймолодше  з  цих  міст  –  Славутич  (1986)  в  умовах  незалежної  України  використало 
переваги  спеціальної  економічної  зони,  що  існувала  на  його  території,  для  розвитку  своєї 
економіки. Це дозволило йому залучити суттєві  іноземні  інвестиції  і створити низку нових, 
не  пов’язаних  з  атомною  енергетикою,  виробництв,  орієнтованих  переважно  на  експорт. 
Таким чином міжнародна функція міст‐супутників АЕС в Україні є визначальною для їх роз‐
витку та є основою збільшення населення у них. 

Так само орієнтація на експорт послуг у містах Бориспіль й Южний. Де розміщені від‐
повідно  найбільші  в  Україні  міжнародний  пасажирський  аеропорт  “Бориспіль”  та  нафто‐
термінал  “Південний”  є  головними чинниками  соціально‐економічного розвитку цих міст  і 
зростання у них чисельності населення. 

Висновки. Проведене економіко–географічне дослідження дозволило розкрити мету та 
завдання  та  виявило  сучасні  особливості  розвитку  міжнародної  функції  міст  України.  У 
монофункціональних містах держави міжнародна функція сприяє економічному розвитку та 
добробуту населення. 

За  роки  незалежності  має  місце  збільшення  людності  переважно  у  незначній  за 
кількістю групі малих монофункціональних міст. На фоні загального скорочення чи стагнації 
показника чисельності населення у більшості вітчизняних міст виділяється невелика їх група, де 
має місце, на фоні негативних демографічних процесів у країні, зростання чисельності насе‐
лення. Більшість міст‐лідерів за  збільшенням чисельності населення у період незалежності 
України розвиваються під одночасним впливом кількох головних чинників соціально‐еконо‐
мічного розвитку, серед яких важливе місце посідає експортна орієнтація економіки країни 
та господарства цих міст. 

 
Список використаних джерел 

1. Алфавітний  покажчик  міст  і  селищ  міського  типу  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради 
України:  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ 
NEWSAIT/ADM/zmist.html/ 

2. Міста  /  Офіційний  сайт  Всеукраїнського  перепису  населення  2001  р.:  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/city. 

3. Демографічний  паспорт  території  /  Населення  України  /  Офіційний  сайт  Головного 
управління  статистики  у  Львівській  області:  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://stat6.stat.lviv.ua/ukrcensus/ 

* * * 
 



292 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

 

УДК  314.8.062 
 

ЭКОНОМИКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

 
Юлия Губарева 

 
Белорусский государственный университет, 

Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, д. 16, 
email: kafedrageo@tut.by 

 
Демографическое  развитие  Беларуси  в  ХХI  веке  является  отражением  общеевропей‐

ских  тенденций  сокращения  рождаемости,  депопуляции  и  характеризуется  признаками 
второго  демографического  перехода.  Однако  в  течение  трех  последних  десятилетий  в  се‐
мейно‐брачных отношениях населения Республики Беларусь стали проявляться негативные 
тенденции – сокращение числа браков, сокращение продолжительности первого брака, рост 
числа  разводов,  омоложение  разводов  и  др.,  вызванные  социально‐экономическим  транс‐
формациями переходного периода. В результате этого кризис института семьи в стране стал 
выступать одной из главных демографических проблем и угроз национальной безопасности. 

Под  семейной  структурой  в  демографии  принято  понимать  совокупность  признаков 
населения по его положению в отношении к институту брака и семьи. В Республике Беларусь 
семья  определяется  как  группа  из  двух  или  более  лиц,  которые  связаны  отношениями 
родства  или  отношениями,  вытекающими  из  брака,  совместно  проживающих  и  имеющих 
общий бюджет. В состав семьи не включаются не родственники, и семьей не является один 
человек, который живет самостоятельно и обеспечивает себя всем необходимым для жизни 
[3].  Основным  источником  наиболее  полных  сведений  о  числе  и  структуре  белорусских 
семей является перепись населения. В Республике Беларусь данные о современной семейной 
структуре населения представлены в материалах двух переписей населения – 1999 и 2009 гг. 
Среди  первичных  сведений,  характеризующих  семейную  структуру  населения,  предостав‐
ленных  переписью  2009  г.  были  половозрастные  данные  о  населении,  состояние  в  браке, 
количество  детей.  На  основании  этих  первичных  данных  были  выделены  8  типов  семей 
(одной  супружеской  пары  с  детьми  и  без  детей;  одной  супружеской  пары  с  детьми  и  без 
детей и другими родственниками; двух и более супружеских пар с детьми и без детей и дру‐
гими  родственниками  (или  без  них);  матери  с  детьми;  отцы  с  детьми;  матери  с  детьми,  с 
одним из родителей матери (отца); отца с детьми, с одним из родителей отца (матери); про‐
чие семьи), было определено количество семей по типам, размеру и количеству детей до 18 лет, 
а также рассчитан средний размер семьи [3]. 

Для  социально‐экономической  и  общественной  географии  семейная  структура  насе‐
ления,  с  одной  стороны,  выступает классическим предметом исследования в  точки  зрения 
методологии  и  анализа  структурных  особенностей  населения,  с  другой  стороны,  относи‐
тельно новым и молодым объектом с точки зрения экономико‐географической изученности 
в  условиях  постиндустриального  и  демографического  переходов.  В  данном  исследовании 
представлены  современные  тенденции  отдельных  элементов  семейной  структуры  населе‐
ния Беларуси по материалам переписи 2009 г. на макро‐ и мезогеографическом уровне. 

Анализ  результатов  переписи  населения  Республики  Беларусь  2009  г.  позволил  сде‐
лать ряд общих и региональных выводов. 

В  настоящее  время  наблюдается  увеличение  числа  зарегистрированных  браков.  За 
2011 год в Республике Беларусь зарегистрировано 87 тыс. браков, или 9,2 брака в расчете на 
1000 человек. Для Европы данный показатель составляет 4,9 брака в расчете на 1000 чело‐
век. Наиболее интенсивно вступало в браки население Могилевской области (9,6 браков на 
1000  населения)  и  города  Минска  (9,4  браков  на  1000  населения),  а  наименьшая  интен‐
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сивность вступления в брак отмечена в Брестской области (8,8 браков на 1000 населения), 
что объясняется различиями в возрастной структуре населения, а именно в доле населения 
трудоспособного возраста. Так, самая высокая доля населения в трудоспособном возрасте по 
республике характерна для г. Минска и составляет 65 %. В Могилевской области этот пока‐
затель  равен  61 %,  в  то  время  как  в  Брестской  области  доля  населения  в  трудоспособном 
возрасте составляет 59 % [2]. 

Женщины Беларуси предпочитают вступать в первый брак в возрасте 24,5 лет, мужчи‐
ны – 26,6 лет. Данный показатель является одним из самых низких для стран Европы. Тем не 
менее, за последнее десятилетие наблюдается постепенное увеличение возраста вступления 
в брак. К примеру, в 2005 году данный показатель составлял 23,5 года – для женщин и 25,7 лет 
для мужчин. Наряду  с  этим,  существуют  различия между  городскими и  сельскими женщи‐
нами и мужчинами в показателях возраста вступления в брак. Если средний возраст вступ‐
ления в первый брак у мужчин практически одинаков для городского и сельского населения, 
то  сельские женщины вступают  в  брак  раньше  городских.  Связано  это  в  первую очередь  с 
традиционными различиями в укладе жизни в сельских и городских поселениях [1]. 

Наиболее показательным для оценки ситуации семейно‐брачной структуры населения 
Беларуси  является  показатель  соотношения  числа  разводов  к  числу  заключенных  браков, 
которое за несколько последних лет снизилось ‐ с 696 разводов на 1000 заключенных браков 
в 2000 году до 445 в 2011 году. Однако, несмотря на существующую тенденцию к сокраще‐
нию,  Беларусь  по  данному показателю уступает  только Швеции  среди  всех  стран мира. Из 
всех заключенных браков в Республике Беларусь почти половина распадается. 

Анализ разводимости в Республике Беларусь показал, что в 2011 году расторгнуто 39 ты‐
сяч браков, что почти на 2 тысячи больше, чем 2010 году. На 1000 человек в настоящее время 
в Беларуси приходится 4,1 развода – это вторая позиция в мире после России, что выступает 
одной  из  угроз  демографической  безопасности.  Вместе  с  тем,  как  показывает  статистика, 
сельские  семьи  являются  более  устойчивыми.  В  2011  году  общий  коэффициент  разводи‐
мости в городских поселениях составил 4,6 ‰, в сельской местности – 2,4 ‰ [1]. 

Наибольшее число разводов приходится на семейные пары, прожившие в браке 5–9 лет 
(четвертая часть от общего числа разводов). Среди расторгнутых браков наибольший удель‐
ный вес (более 40 %) приходится на возраст 25–34 года, то есть на наиболее репродуктивный 
возраст.  В  2011  году  около  57  %  семейных  пар  при  разводе  имели  несовершеннолетних 
детей. Такая статистика подтверждает факт увеличения числа семей с одним из родителей и 
детьми [1]. 

Эволюционной и закономерной тенденцией изменения семьи в Беларуси так же, как и 
во всех постиндустриальных странах, является уменьшение её размеров и упрощение струк‐
туры. Процесс уменьшения размеров семьи очень медленный, но устойчивый и поступатель‐
ный. За последние 30 лет средний размер семьи сократился с 3,6 до 3,0 человека, при этом в 
городских  поселениях  –  с  3,5  до  3,0,  в  сельских  –  с  3,7  до  3,0.  Таким  образом,  в  настоящее 
время  происходит  сглаживание  различий  в  среднем  размере  городской  и  сельской  семьи. 
Наибольший  средний  размер  семьи  характерен  для  Брестской  области  и  г.  Минска  и  его 
близлежащих  районов  и  составляет  3,1  человека,  что  связано  с  более  высоким  уровнем 
социально‐экономического  развития  столицы,  благоприятно  сказывающимся,  учитывая 
менталитет  белорусского  общества,  на  количестве  детей  в  семьях,  а  также историко‐куль‐
турным и конфессиональным факторами, влияющими на репродуктивные установки семей 
Белорусского  Полесья.  Витебская  область  наоборот  отличается  наименьшими  размерами 
семьи  (2,9  человека),  что  обусловлено,  прежде  всего,  структурным фактором –  демографи‐
ческим старением региона [3]. 

Преобладающим типом семей по размеру являются семьи, состоящие из одной супру‐
жеской  пары  с  детьми и  без  детей,  доля  которых  в  структуре  составляет  62 %. На  втором 
месте находятся матери с детьми (16 %). 

Как  показывают  результаты  социологических  исследований,  в  Беларуси  происходят 
принципиальные  изменения  в  репродуктивных  установках  населения.  В  настоящее  время 
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люди ориентированы преимущественно на одно‐, реже двухдетную семью [7]. Более чем две 
трети  всех  семей  с  детьми  являются  семьи  с  1  ребенком.  Наибольшая  доля  многодетных 
семей приходится на столицу  ‐  г. Минск и Минский район, а также на регион Белорусского 
Полесья  –  Брестскую и  Гомельскую  области.  Связано  это,  как  было  сказано  выше,  с  одной 
стороны с более высоким уровнем жизни в столичном регионе. С другой стороны, для семей 
юга  Беларуси  исторически  была  характерна  ориентация  на  многодетность.  В  последнее 
десятилетие  важную  роль  в  определении  количества  семей  с  двумя  и  более  детьми  стал 
играть религиозный фактор. Увеличение доли лиц, исповедующих протестантизм в районах 
Гомельской и Брестской областях, определило большое количество семей с установками на 
многодетность. 

Улучшение  социально‐экономического  положения  положительно  повлияло  на  разви‐
тие некоторых демографических процессов в Республике Беларусь. Увеличивается на протя‐
жении последнего десятилетия коэффициент рождаемости, который в 2011 г. составил 11,5 ‰. 
При этом сохраняются территориальные различия между севером и югом республики. Самый 
низкий коэффициент рождаемости характерен для Витебской области и составляет 10,1 ‰. 
В то же время для Брестской области характерен самый высокий показатель 12,7 ‰. Стоит 
отметить, что региональные демографические различия между северными и южными обла‐
стями Беларуси  являются  историческими. Некоторые  районы Витебской  области  первыми 
ощутили наступление пятой стадии демографического перехода еще в 1960‐х гг., в то время 
как  Белорусское  Полесье  ощутило  негативные  демографические  тенденции  только  после 
аварии на ЧАЭС. Такие территориальные различия в последствие отразились и на семейной 
структуре населения.  

В последнее десятилетие отмечается увеличение числа рождений не только первенцев, 
но  и  детей  более  высокой  очерёдности  рождений.  Среди  родившихся  увеличилась  доля 
детей,  рождённых  в  семье  вторыми,  третьими  и  более  высокой  очерёдности  рождения. 
Вместе с тем растёт число детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном 
браке.  В  настоящее  время  каждый  пятый  ребёнок  в  стране  рождается  вне  зарегистриро‐
ванного брака. Рост количества детей, рождённых вне зарегистрированного брака, высокий 
уровень  разводимости,  смертность  молодых  мужчин  увеличивают  количество  неполных 
семей, доля которых в настоящее время составляет 15 %. 

Негативные  демографические  тенденции,  проявившиеся  в  последние  десятилетия  в 
Республике Беларусь,  свидетельствуют о  кризисе института  семьи,  который  стал одной из 
главных  угроз  демографической  безопасности  государства.  В  связи  с  этим  в  Республике 
Беларусь в 2000‐х гг. была создана серьезная нормативно‐правовая и законодательная база в 
области семейной политики, направленная на поддержку и укрепление института семьи. В 
настоящее время в Республике Беларусь разработаны и активно реализуются три основных 
государственных  нормативно‐правовых  документа,  нацеленных  на  решение  демографи‐
ческой проблемы и проблем в области укрепления семьи – Программа социально‐экономи‐
ческого развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., Национальная стратегия устойчивого 
социально‐экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. и Националь‐
ная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. [4, 5, 6]. 

Главной  задачей  для  обеспечения  демографической  безопасности,  согласно  положе‐
ниям  Национальной  программы  демографической  безопасности  Республики  Беларусь  на 
2011–2015 гг., является формирование в обществе модели благополучной, успешной семьи с 
двумя  и  более  детьми,  способной  к  духовно‐нравственному  саморазвитию  и  самореализа‐
ции.  В  рамках  социальной  поддержки  семьи  и  детства  предусматриваются  мероприятия, 
включающие: 1) обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последую‐
щих детей путем увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, введения 
дополнительных  мер  материальной  поддержки  семей;  2)  совершенствование  жилищной, 
налоговой и кредитной политики в интересах семей с детьми; 3) сохранение семейной среды 
и  создание  ее  для детей,  оставшихся без попечения родителей;  4)  совершенствование  сис‐
темы  постинтернатной  адаптации  для  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
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родителей,  на  этапе  выхода  их  в  самостоятельную  жизнь;  5)  разработка  инновационных 
технологий  и  методического  обеспечения  для  детских  интернатных  учреждений,  осуще‐
ствляющих  подготовку  и  комплексное  сопровождение  семей,  принявших  на  воспитание 
детей‐сирот; 6) пропаганда, особенно в молодежной среде, семейного образа жизни и благо‐
получной, успешной семьи с двумя и более детьми в качестве социальной нормы [5]. 
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В умовах трансформації господарського комплексу Львівської області на особливу ува‐

гу дослідження заслуговують новітні форми поєднання підприємств. Останні є виразником 
напряму  трансформаційних  процесів,  їх  динаміки,  інтенсивності,  глибини;  характеризують 
відкритість господарства Львівської області для здійснення інноваційно‐інвестиційної діяль‐
ності; впливають на формування інвестиційної привабливості та інноваційно‐інвестиційного 
клімату  регіону,  конкурентоспроможності  регіону  на  загальнодержавному  та  глобальному 
рівнях. 

Проблеми  становлення  та  функціонування  новітніх  форм  поєднання  підприємств  у 
руслі трансформації господарського комплексу України досліджували Г. Балабанов, В. Нагір‐
на,  О. Нижник [8],  С. Дорогунцов [4],     В. Захарченко  [2],  С.  Єрохін [1],  У. Садова [5],  Д. Сте‐
ченко [7], О. Шаблій [10], Л. Шевчук [11], І. Школа [9], С. Щеглюк [12] та ін. Вони розробили та 
уклали  теорію  вивчення  новітніх  форм  поєднання  підприємств  [1,  2,  7,  9,  12],  здійснили 
аналіз  їхнього  впливу  на  перебіг  трансформаційних  процесів  на  загальнодержавному  та 



296 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

регіональному рівнях [1, 2, 5, 8, 11, 12], наголосили на суттєвій ролі новітніх форм поєднання 
підприємств у здійсненні демографічної, соціальної політики в Україні [4, 5, 11]. 

Фактологічною  основою  дослідження  про  новітні  форми  поєднання  підприємств  на 
території Львівської області є статистичні дані Головного управління статистики Львівської 
області  на  предмет  функціонування  економіки  регіону,  аналітичні  записки  виконані  пра‐
цівниками сектору економіки обласної та міської рад, напрацювання вчених Інституту регіо‐
нальних досліджень НАН України (м. Львів), нормативні акти, що регулюють бізнес‐діяльність 
на території регіону. 

На створення новітніх форм поєднання підприємств впливають різноманітні чинники: 
географічне положення (прикордонне положення Львівської області та периферійне – відно‐
сно центрів інтенсивного економічного життя держави й концентрації основного капіталу); 
природно‐ресурсний, працересурсний, споживчий потенціали; розвиток ринкової та комуні‐
каційної  інфраструктур;  сформований  інноваційно‐інвестиційний  клімат  території;  еконо‐
мічна привабливість регіону та можливість формування економічних брендів тощо. 

Станом на 01.01. 2012 р. на території Львівської області зареєстровано 67 358 суб’єктів 
Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, що в півтора рази більше 
від показника 2001 р.  [6, с. 71]. Найбільший приріст кількості суб’єктів господарювання від‐
бувся  у  переробній  промисловості,  будівництві,  транспорті  і  зв’язку, фінансовій  діяльності, 
торгівлі, ресторанному господарстві. Економічно активними є 55,1 % зареєстрованих суб’єк‐
тів  господарювання,  що  більше  від  показника  2001 р.  (47,1  %),  але  менше  від  показника 
2007 р. (55,7 %). 

Більшість суб’єктів господарювання мають статус юридичної особи – 90 %. Частка під‐
приємств без статусу юридичної особи у структурі господарства Львівської області незначна – 
не перевищує 10 % [6, с. 74]. За організаційно‐правовими формами господарювання перева‐
жають  (2012 р.)  приватні  підприємства  (25,4  %),  товариства  з  обмеженою  відповідальні‐
стю (27,8 %), філії (4,8 %). 

З‐поміж новітніх форм поєднання підприємств, що започаткували діяльність та функціо‐
нують  на  території  Львівської  області  варто  назвати:  холдинг,  асоціація,  консорціум,  пул, 
трест, концерн, фінансово‐промислова група, кластер. Їхня коротка характеристика подана в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Характеристика новітніх форм поєднання підприємств 

Форма 
поєднання 

Суб’єкти 
поєднання 

Принципи поєднання  Мета поєднання 

1  2 3 4 
Холдинг  Підприємства, 

якими володіє       
одна організація 

(холдинг) 

Перебувають у повній 
власності головного 

підприємства (холдингу) 

Контроль дочірніх підприємств та 
отримання прибутку від їхнього 

функціонування; вироблення єдиної 
такти й стратегії діяльності суб’єктів 
поєднання у глобальному масштабі; 
фінансування капіталовкладень у 

розробку нової продукції 
Асоціація  Різні фінансово 

незалежні підпри‐
ємства; вступ та 
вихід із поєднання 
(асоціації) здійсню‐
ється без згоди ін. 

учасників 

Договірне об’єднання; 
збереження повної 

господарської самостійності

Спільне виконання господарських, 
наукових, культурних, управлінських 

та інших функцій; захист і 
відстоювання власних бізнес‐

інтересів; популяризація діяльності 

Консорціум  Різні фінансово та 
юридично неза‐

лежні підприємства 

Збереження повної господар‐
ської самостійності; підпо‐

рядкування спільно обраному 
виконавчому органу у сегменті 
реалізації цілей консорціуму  

Здійснення значних бізнес‐проектів 
за рахунок об’єднання фінансових, 
наукових, технічних, виробничих 

ресурсів 
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Закінчення таблиці 1 

1  2 3 4 
Пул  Різні фінансово та 

юридично 
незалежні 

підприємства 

Тимчасове поєднання 
підприємств; збереження 
повної господарської 

самостійності; прибуток, що 
отримується в період 

поєднання розподіляються 
згідно наперед встановлених 

квот 

Координація діяльності суб’єктів 
поєднання; забезпечення фінансової 
надійності діяльності; поширення 
інформації про функціонування 

суб’єктів поєднання та проведення 
рекламної компанії в їхніх інтересах 

Трест  Різні фінансово та 
юридично неза‐

лежні підприємства 
(переважно однієї 
або суміжних галу‐
зей господарства) 

Усі суб’єкти поєднання 
об’єднуються, учасники 

втрачають свою юридичну і 
господарську самостійність; 

фінансові та юридичні 
питання координує головне 

підприємство 

Підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів поєднання шляхом їхнього 
злиття; підвищення конкуренто‐

здатності та інвестиційної 
привабливості 

Концерн  Фінансово та 
юридично 
незалежні 

підприємства однієї 
або кількох 

суміжних галузей 
господарства 

Учасники об’єднання 
залишаються юридично 
самостійними одиницями; 
делегують поєднанню 

(концерну) виконання деяких 
своїх функцій (фінансових, 
зовнішньоекономічних, 

інвестиційних) централізація 
реалізації яких дає 

додатковий економічний 
ефект  

Централізація функцій науково‐
технічного і виробничого 

співробітництва, інвестиційної та 
зовнішньоекономічної діяльності 

Фінансово‐
промислова 

група 

Різні фінансово та 
юридично 
незалежні 

підприємства, що 
функціонують як 
основне і дочірні 

товариства  

Повне або часткове 
об’єднання ресурсів учасни‐
ків поєднання; обов’язкова 
наявність у поєднанні 

підприємств промисловості 
чи сфери послуг та 
банківських чи інших 
фінансово‐кредитних 

організацій 

Технологічна та економічна 
інтеграція; реалізація інвестиційних 
та інших проектів, які спрямовані на 
зростання прибутковості; розши‐
рення ринків товарів і послуг; 
створення нових робочих місць; 
перерозподіл наявного капіталу  

Кластер  Різні фінансово та 
юридично 
незалежні 

підприємства, що 
переважно 

належать до одної 
або суміжних 

галузей / секторів  
господарства; 
органи влади; 

фінансові інституції 

Збереження повної 
господарської самостійності; 
відносна територіальна 
близькість розташування 
суб’єктів поєднання; 
підтримка діяльності 

суб’єктів поєднання з боку 
державної / місцевої влади 

Підтримка підприємницьких ініціатив; 
реалізація потенціалу території у 
межах якої створений кластер; 

вирішення соціально‐економічних 
проблем; підвищення інвестиційної 
привабливості території створення 

кластеру; підвищення 
конкурентоспроможності секторів / 

галузей господарства 

Укладено на основі: [2, 3, 7, 9, 12]. 
 
Загальна кількість новітніх форм поєднання підприємств у господарському комплексі 

Львівської області незначна (0,3% загальної кількості суб’єктів господарювання) проте їхня 
вага та вплив на трансформаційні процеси в регіоні суттєві. Наприклад, на території Львів‐
щини  здійснюють  діяльність  ряд  холдингів,  які,  переважно,  створені  за  межами  регіону 
(м. Київ),  але  орієнтуються  на  використання  природно‐  та  працересурсного  потенціалів 
області та задоволення споживчих потреб населення (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Діяльність холдингів на території Львівської області 

Назва холдингу  Місце створення 
холдингу 

Сфера господарства у якій 
працює холдинг 

Діяльність на території 
Львівської області 

Метал‐Холдинг  м. Київ  Торгівля (металопрокат) Філія “Метал‐Холдинг‐Львів”
(м. Львів); реалізація 

металопрокату 
Український 
автомобільний 
холдинг 

м. Київ  Торгівля (автомобілі, 
автозапчастини) 

“Львівська філія Українського 
автомобільного холдингу” 

(м. Львів); продаж автомобілів, 
автозапчастин; надання 
автосервісних послуг 

Дакор Агро 
Холдинг 

м. Київ  Сільське господарство 
(вирощування цукрового 
буряка, виробництво 

цукру) 

“Золочівський цукрозавод”
(м. Золочів) входить до складу 

холдингу 

Пакко Холдинг    Торгівля (продовольчі і 
непродовольчі товари) 

Функціонування мережі 
супермаркетів “Вопак” (м. Львів, 
м. Стрий, м. Новий Розділ тощо) 

Агрохолдинг 
Оліяр 

м. Київ  Сільське господарство 
(вирощування зернових, 
олійножирових, кормових 
культур); харчова проми‐
словість (виробництво 
олії та майонезу під ТМ 

“Майола”) 

Золочівський, Ходорівський, 
Жидачівський Миколаївський 

райони Львівської обл. (розвиток 
рослинництва); м. Ходорів 
(виробничі потужності – 
елеваторний комплекс) 

Холдинг емоцій 
“!Фест” 

м. Львів  Ресторанне господарство  м. Львів (17 креативних 
ресторанних закладів) 

Укладено на основі: [3]. 
 

Активно  функціонують  на  території  області  асоціації  (135 одиниць  на  01.01.2012 р.): 
відстоюють  бізнес‐інтереси  суб’єктів  поєднань,  пропагують  їхні  бізнес‐ідеї,  популяризують 
діяльність,  стимулюють трансформаційні перетворення  господарства області. Наприклад,  з 
метою  розвитку  туристичної  сфери  на  Львівщині  організовано  16 асоціацій;  популяризації 
ідей малого і середнього підприємництва на обласному та регіональному рівнях – двадцять 
одна [3]. 

Здійснюють  діяльність  на  території  області  консорціуми.  Наприклад  підприємство 
“Інком” (філія у м. Львів) входить до складу всеукраїнського консорціуму “ЕДАПТ”: спеціалі‐
зується на розробці та впровадженні у виробничі процеси  інформаційних технологій. Запо‐
чаткування діяльності 2010 р. Кластера інформаційних технологій та бізнес послуг (Кластер 
ІТ, м. Львів) є основою для налагодження співпраці  із  “World Wide Web Consortium” (міжна‐
родна організація, що розробляє й впроваджує технологічні стандарти для всесвітньої паву‐
тини). 

Трести присутні у структурі господарського комплексу Львівської області,  з  середини 
ХХ ст.:  1940 р.  організація  тресту  “Львіввуглерозвідка”  з  метою  проведення  планомірних 
геолого‐розвідувальних робіт. У період трансформації господарства області виокремилися в 
окремі  структурні  одиниці  та  незалежні  суб’єкти  господарювання  “Укрзахідвуглебудтрест” 
(м.  Червоноград),  “Трест  зеленого  господарства”  (м. Львів),  “Будівельно‐монтажний  трест 
Львівської залізниці” (м. Львів) і т. д. 

Концерни  на  території  Львівської  області  представлені  функціонуванням:  ПАТ  “Кон‐
церн Хлібопром” (Львівський хлібзавод № 1, Львівський хлібзавод № 5, Цех кондитерських 
виробів, Самбірський хлібокомбінат, Явірмлин); АТ “Концерн Електрон” (Телевізійний завод 
“Електрон”,  завод  “Полімер‐Електрон”,  Завод  телевізійної  техніки  “Електрон”,  Фінансово‐
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лізингова  компанія  “Електрон‐Лізинг”,  ТзОВ  “Завод  “Електропобутприлад”,  Науково‐вироб‐
ниче об’єднання “Карат”) тощо. 

Позитивом  є  започаткування на  території  області  1990 р. функціонування фінансово‐
промислової  групи  “Росан”,  яка  працює  у  сегменті  логістичних  послуг  та  об’єднує  десять 
підприємств різного спрямування (поштовий оператор “Росан”, компанія з управління акти‐
вами  “Росан‐Капітал”,  інвестиційна  компанія  “Росан‐Інвест”,  митно‐ліцензійний  оператор 
“Росан‐Глобал”, служба кур’єрської доставки “Міст Експрес”, туристична компанія “Міст тур”). 
Центральний офіс ФПГ розташований у м. Львові, у 40 містах України відкриті філії компанії. 

Зрушення  у  структурній  трансформації  господарського  комплексу  Львівської  області 
пов’язані  з  діяльністю  кластерів:  кластер ІТ  (м. Львів,  2010 р.,  на  основі  ресурсів  компаній 
“SoftServe  Inc.”,  “ELEKS Software”,  “N‐IX”  та  “Symphony Solutions”);  кластер деревообробки та 
меблевого виробництва (Львівська обл., 2010 р., ресурси компаній “Світанок”, “Бук‐Холдинг”, 
“Уніплит”, “Львівський меблевий комбінат”); туристичний кластер (м. Львів, туристичні ком‐
панії, готельні заклади, заклади ресторанного господарства). 

Впровадження  новітніх  форм  поєднання  підприємств  на  території  Львівської  області 
пов’язано  з  перспективами  і  загрозами  регіонального  розвитку.  До  перспектив  розвитку 
можна віднести: впровадження у господарський комплекс області засад гнучкої спеціалізації 
та гнучкої зайнятості; формування конкурентного бізнес‐середовища; започаткування діяль‐
ності малих підприємств орієнтованих на обслуговування потреб великих ринкових структур; 
покращення інноваційної привабливості регіону; впровадження засад соціальної відповідаль‐
ності бізнесу у господарський комплекс області. Загрози розвитку пов’язані з відсутністю на 
території області центрів бізнес‐структур; вичерпністю та виснаженням сировинного, праце‐
ресурсного,  наукового  потенціалів  області;  відсутністю  реіндустріалізаційних  напрямів  у 
діяльності  новітніх  форм  поєднання  підприємств.  Вирішення  цих  проблем  потребує  по‐
дальших наукових розвідок у сфері створення та функціонування новітніх форм поєднання 
підприємств на регіональному рівні. 
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У  сучасній  Україні  спостерігається  посилення  впливу  пенітенціарного  фактору  на  рі‐

вень злочинності. У регіонах, насичених пенітенціарними закладами, існує підвищена небез‐
пека  розбалансування  міжособистісних  відносин,  зростання  захворюваності  на  соціальні 
хвороби, у тому числі на туберкульоз  і ВІЛ/СНІД, росту соціальної напруженості,  зростання 
рівня злочинності та правопорушуваності, зокрема рецидивної. 

За  роки незалежності  в  Україні  за  вчинення  злочинів  було  засуджено майже  2,5 млн. 
осіб,  серед  них  понад  1,1 млн.  –  до  покарання  у  вигляді  позбавлення  волі. Щорічно  до  лав 
в’язнів  потрапляє  близько  60  тис.  осіб  або  0,2 %  від  населення  у  працездатному  віці.  На 
перший погляд, це не так багато, але фактично кількість причетних до цього значно більше, 
якщо враховувати не лише ув’язнених, а і членів їхніх сімей, родичів, друзів, колег [6]. 

Що  очікує  людину,  яка  відбула  покарання  у  місцях  позбавлення  волі  та  вийшла  на 
волю, і знову стала елементом суспільної системи України? Як правило – повний чи частко‐
вий відрив від суспільства та неприйняття, яке супроводжується подальшими конфліктами. 
Повноцінна  ресоціалцізація*  людини  у  суспільстві  відбувається  дуже  рідко.  Тому  пенітен‐
ціарну систему нерідко порівнюють з “кривим дзеркалом” суспільства, у ній гіпертрофовано 
відображуються  всі  існуючі  у  суспільстві  проблеми.  Межі  між  “тюремним”  населенням  та 
іншим суспільством розмиваються, але це призводить до розвитку громадських зв’язків між 
пенітенціарною  системою  та  іншими  частинами  суспільства,  до  криміналізації  повсякден‐
ного життя.  Експансія  кримінальної  культури  призводить  до  того, що  деякі  соціальні  про‐
цеси асимілюють основи тюремної субкультури у різних сферах життя людей. 

Пенітенціарну систему держави можна визначити як систему органів державної влади, 
місцевого  самоврядування  та  громадських  інституцій,  об’єднаних  на  інтегрально‐функціо‐
нальних засадах навколо центрального органу пенітенціарного управління, на який покла‐
дено  обов’язки  з  вироблення  та  реалізації  єдиної  державної  політики  у  сфері  виконання 
кримінальних  покарань,  де  всі  органи  та  інституції  взаємодіють  у  напрямі  забезпечення 
безпеки  суспільства  шляхом  ресоціалізації  осіб,  які  відбувають  або  відбували  кримінальні 
покарання [7]. Державна пенітенціарна служба України складається з центрального апарату, 
25 територіальних органів управління департаменту, 184 установ та допоміжних служб (нав‐
чальні заклади, підрозділи кримінально‐виконавчої інспекції тощо). 

Але  не  тільки  пенітенціарна  система  як  така,  її  територіальна  структура  також  стає 
одним з основних факторів правопорушуваності, причому не завжди стримуючим, а все ча‐
стіше – стимулюючим. Розглянемо пенітенціарну систему України у територіальному розрізі. 

У пенітенціарній системі виділяється підсистема пенітенціарних установ, саме її струк‐
тура  та  особливості  функціонування  стають  фактором  формування  злочинності  у  регіоні. 
Рис. 1 ілюструє навантаженість регіонів установами Державної пенітенціарної служби (ДПтС) 
України, де утримуються в’язні, а також кількість засуджених по відношенню до населення 
регіонів.  Найбільша  кількість  установ  знаходиться  у  густонаселених  регіонах  України  (За‐
                                                 

* Ресоціалізація – це свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена 
суспільства;  повернення  його  до  самостійного  загальноприйнятого  соціально‐нормативного  життя  в 
суспільстві [1]. 
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порізька, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Київська та інші області), що свідчить про 
нерівномірну їх територіальну диференціацію. 

 

 
Рис. 1.  Розміщення установ пенітенціарної системи і відносна кількість засуджених 

за регіонами України [укладено автором за 2, 5, 6] 
 

Розміщення пенітенціарних закладів є взаємопов’язаним із системою розселення насе‐
лення.  При  цьому  сама  система  розселення  в  багатьох  південно‐східних  областях  форму‐
валась не без впливу формування установ пенітенціарної системи. Адже був період в історії 
СРСР (1960–70‐ті рр.), коли розвиток пенітенціарної системи був зорієнтований на коопера‐
цію з великими державними підприємствами, що потребувало створення колоній з великою 
кількістю засуджених, своєрідною організацією простору навколо, у т. ч. житлових зон, з чого 
потім  “виростали” населені  пункти.  Сьогодні  простежується концентрація  виправних коло‐
ній біля великих міст (промислових та обласних центрів), що не є сприятливим фактом (адже 
значна частка звільнених “осідає” поблизу тих місць, де вони відбували покарання). 

Показник  відносної  кількості  ув’язнених  за  регіонами  теж  не  є  однаковим,  спостері‐
гаються  значні  диспропорції.  Найбільший  він  у  економічно  розвинених  областях,  де  пере‐
важає  міське  населення,  і  там,  у  першу  чергу,  спрацьовує  механізм  перетворення  пенітен‐
ціарної  системи  на  фактор  формування  рецидивної  злочинності.  Дуже  важко  казати  про 
можливість  регіонального  “вирівнювання”  показника  відносної  кількості  ув’язнених  як 
одного  з  елементів  зменшення  негативного  впливу  функціонування  ДПтС  на  суспільство, 
однак суспільство повинно знати про існування підвищеної загрози рецидивної злочинності 
в регіонах концентрації установ покарання. 

Пенітенціарна система є динамічною, а отже – змінює свої характеристики не тільки у 
просторі,  але  й  у  часі,  що  теж  має  свій  вплив  на  суспільні  системи.  Кількість  ув’язнених  в 
Україні за 20 років незалежності зазнавала значних змін: після різкого стрибка злочинності  
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у  кінці  90‐х  років, що  було наслідком  загального  занепаду  в  усіх  сферах  діяльності  україн‐
ського суспільства, поступово спостерігається зменшення кількості засуджених. Але познач‐
ки 1991 р. ще не досягнуто. За останні п’ять років спостерігається стагнація у кількості ув’яз‐
нених, коливання кількості засудженого населення незначні (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Динаміка контингенту в установах ДПтС України 

[укладено автором за 2] 
 

Можна  встановити  взаємозв’язок  між  числом  ув’язнених  та  рівнем  злочинності  у  ре‐
гіоні. Цей взаємозв’язок найбільше проявляється у промислових районах та районах з висо‐
кою часткою міського населення України. Звільнившись, велика частка  “вчорашніх” в’язнів 
прямує саме у великі міста. У пенітенціарно‐навантажених регіонах або регіонах з високою 
густотою пенітенціарних закладів (Донецька, Луганська, Запорізька області) рівень злочин‐
ності значно вищий, ніж у сусідніх (Сумський, Полтавській, Кіровоградській) областях. У 2011 р. 
коефіцієнт кореляції Спірмена дорівнює 0,92. Така закономірність простежується і на район‐
ному рівні, а також у містах, де функціонують пенітенціарні заклади. 

Отже,  пенітенціарна  система  є  фактором формування  злочинності,  особливо  якщо  це 
рецидив.  Хоча,  не  слід  забувати,  що  пенітенціарна  система  має  і  позитивний  вплив  на 
суспільство,  основними  її функціями  є  виховна,  охоронна,  запобіжна,  соціальна,  трудотера‐
певтична, зрештою і виробнича – адже в ній створюється і суспільно корисний продукт. Але 
рівень  реалізації  цих  функцій  є  неоднаковим,  а  часто  –  нижчим  за  необхідний.  За  період 
відсутності  засудженого  руйнуються  суспільні  зв’язки  між  ним  та  тією  ланкою  суспільної 
системи,  до  якої  він  входив  і  значна  частина  “вчорашніх”  в’язнів  залишається  поблизу  тих 
установ  де  вони  відбували  покарання.  У  багатьох  випадках  відбувається  маргіналізація 
особи, що покинула стіни пенітенціарної установи. На жаль, і за радянських часів, і до зараз 
головна  задача  ДПтС  зводиться  лише  до  покарання  та  утримання,  а  не  до  виправлення 
“способу  спілкування”  зі  світом  засуджених,  а  тим  більше  їх  соціальної  адаптації.  Неефек‐
тивна  контрольно‐профілактична  діяльність  істотним  чином  впливає  на  здійснення  пов‐
торних злочинів. 

Проблема  рецидивної  злочинності  завжди  викликала  підвищену  увагу,  оскільки  її 
рівень свідчить про ефективність правоохоронної системи держави, про стан тенденції роз‐
витку  злочинності  загалом.  Небезпідставно  вважається,  що  рецидивісти  є  носіями  кримі‐
нальної субкультури, становлять серцевину злочинного світу. 

Частка  рецидивних  злочинців  серед  усіх  засуджених  2011  р.  склала  4994  особи  (дані 
МВС  України),  усього  ж  виявлено  11301  осіб,  що  скоїли  злочин,  тобто  45 %.  А  проводячи 
аналіз ув’язненого контингенту виявляється що майже 60 % осіб, що відбувають покарання у 
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2010 р. були рецидивістами. Люди, що пройшли крізь пенітенціарну систему стають потен‐
ційними  зловмисниками.  При  кореляційному  аналізі  кількості  засуджених  та  рецидивної 
злочинності  за регіонами України коефіцієнт кореляції  дорівнює 0,92 при порівнянні  абсо‐
лютних показників (а при порівнянні відносних – 0,75). Якщо взяти до уваги також відсоток 
рецидивних  злочинів  по  відношенню  до  усіх  інших,  то  він  теж  буде  корелювати  із  абсо‐
лютною та відносною кількістю засуджених. 

Сьогоднішні умови позбавлення волі  активізують процеси переміщення агресії  і  соці‐
альних негараздів на оточуючих. Відповідна концентрація пенітенціарних установ у південно‐
східних  областях  України  не  сприяє формуванню  нормальної  соціальної  ситуації  там,  саме 
через  загрозу  з  боку  колишніх  ув’язнених.  Таким  чином,  пенітенціарна  політика  повинна 
бути частиною загальнодержавної соціальної політики, а проблеми, пов’язанні з виконанням 
покарань, важливі для всього суспільства. Процес ресоціалізації засуджених повинен стати і в 
Україні частиною правового, соціального і політичного життя. 

При цьому розв’язання проблеми зростання злочинності одними лише силовими засо‐
бами неможливе,  є  економічно  і  соціально  збитковим. На  порядку  денному  –  пошук нових 
шляхів “повернення” контингенту колишніх засуджених до суспільного життя. 
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Актуальність  теми.  Розбудова  демократичного  суспільства  вимагає  участі  насе‐

лення в державному житті. Проблематика участі громадян у політичній діяльності досліджує 
чимало дисциплін. Ця проблема міждисциплінарна. Вона є областю дослідження соціології, 
політології, суспільної географії, економічної науки, психології і навіть культурології. 
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Зокрема,  інтерес  політологів,  соціологів,  географів  та  ін.  викликають  питання  полі‐
тичної  пасивності  (відчуженості)  та  стихійних  спалахів  протестної  активності.  Політичний 
протест  виникає  не  лише  там,  де  спостерігаються  неефективні  дії  держави,  але  і  там,  де 
присутній людський чинник не здатний до спонтанних або усвідомлених дій, що опонують 
владі. Отже, протест виступає своєрідним індикатором масової суспільної активності. 

У сучасній європейській та вітчизняній політико‐географічній літературі панує підхід, 
згідно  якого  кожен  громадянин  (група,  маса)  реалізують  себе  в  суспільстві  впливають  на 
політичні процеси. 

Розбіжності  та переважно негативний характер  інформації  в Україні  та поза нею  сто‐
совно України виробляють у громадян індиферентність, притуплюють пильність, нав’язують 
українцям світосприйняття, вигідне геополітичним конкурентам. На думку відомого вченого 
і державного діяча О. Скіпальського, “Україна – полігон інформаційної війни Росії. Стратегіч‐
на мета Росії підкорити Україну, втрата міжнародного статусу” [5]. Складні соціально‐еконо‐
мічні умови на фоні світової економічної кризи і кризи політичної влади всередині держави 
провокують реакцію соціуму і можуть виступати каталізатором протестної активності. 

Рівень  дослідження  теми.  Теоретичні,  методичні  засади  дослідження  протестної 
активності заклали здебільшого іноземні науковці – Дж. Егню, Р. Джонсон, В. Колосов, П. Тей‐
лор, С. Верба. 

Мета дослідження. Ми поставили перед собою проблеми, які заслуговують на увагу. 
Це: поняття “протесту” і “аполітичності”, типізація видів протестної активності, передумови і 
фактори, а також геопросторова організація протестної діяльності в Україні у 2012 році. 

Виклад основного матеріалу. Існує чимало визначень поняття політичного протесту. 
В  тлумачному  словнику  Т.  Ф.  Єфремова  під  політичним  протестом  розуміється  “масове, 
колективне  заперечення  чогось,  що  виражається  зазвичай  в  активних  діях”  [1].  За  Окс‐
фордським  політологічним  словником  за  ред.  І.  Макліна,  протест  являє  собою  негативну 
реакцію політичних сил на існуючі політичні відносини [2]. Наука знає ще чимало авторських 
визначень  протесту.  Наше  розуміння  політичного  протесту  наступне:  це  різновид  дії  інди‐
віда, групи людей, суспільної спільноти (прошарок, клас, нація і т. п.), маси на сформовану в 
суспільстві політичну ситуацію чи конкретні дії влади, які зачіпають інтереси громадянина і 
названих груп населення. Політичний протест звернений до представників влади і владних 
структур, а його мета – зміна політичної ситуації, найчастіше, аж до повної зміни політичного 
курсу та режиму. 

У політологічній та політико‐географічній науці існує чимало класифікацій політичних 
протестів: за тематикою, формою, характером дії, масштабом, тривалістю, складом учасників, 
рівнем  усвідомленості,  інтенсивністю,  результатом.  За тематикою  події  поділяються  на: 
а) політичні – протести проти або на підтримку конкретних політиків , політичних партій чи 
уряду загалом, включаючи протести в рамках електоральних компаній на підтримку того чи 
іншого кандидата [4]; б) ідеологічні, які умовно можна поділити на протести лівого і правого 
спрямування.  Головними  передумовами  їх  виникнення  можна  вважати  проблеми  тракту‐
вання цілісної  історії та національно‐визвольних змагань України, оскільки вона у різні ча‐
сові відрізки входила до складу різних політичних утворень – Московського царства та Речі 
Посполитої, Російської та Австро‐Угорської імперій, Радянського Союзу та Польщі. Особливо 
гострими є питання національно‐визвольних рухів ХХ ст., Голодомор 1921–1922, 1932–1933, 
1945–1947 рр., діяльність ОУН‐УПА. Неоднозначну реакцію викликають реалізація російської 
геополітичної доктрини “Русский мир” щодо України, формування єдиної помісної церкви та 
входження  Української  Православної  Церкви  до  Московського  Патріархату.  Зростання  на‐
строїв як лівого так і правого спрямування, є реакцією суспільства на політику теперішньої 
влади, яка підтримала присутність чужоземних військових сил на території України та прий‐
няла  закон про регіональні мови  [4];  в) порушення  громадянських прав –  захист  громадян‐
ських прав і свобод (насамперед свободи слова), протести проти зловживань силових органів 
міліції,  незаконних  дій  державних  службовців,  корупції  тощо  [4];  г)  соціальноекономічні  – 
протести  навколо  соціально‐економічних  питань;  найчастіше  до  них  належали  робітничі 
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протести (насамперед через затримку заробітної платні), житлові права (зокрема, протести 
проти виселення з гуртожитків, антизабудовні конфлікти), екологічні та побутові конфлікти, 
комунальні  послуги,  громадський  транспорт,  реформи  охорони  здоров’я,  освіти  та  багато 
інших [4]. 

За тактикою поділяємо протести на три категорії: а) конвенційні – відомі  і загально‐
прийняті форми протесту, які не здійснюють безпосередній тиск на цілі протесту, наприклад, 
пікети, мітинги, демонстрації, перформанси [4]; б) конфронтаційні – протестні дії, що перед‐
бачають безпосередній тиск на цілі  протесту  (“пряма дія”),  але не  супроводжуються  завда‐
ванням безпосередньої шкоди людям або майну, наприклад, блокування, перекривання руху, 
страйк,  голодування  [4]; в) насильство – протестні дії  із завдаванням (або погрозою завда‐
вання) безпосередньої шкоди людям або майну, наприклад, побиття або вандалізм [4]. 

Форми протесту  дуже  різноманітні.  Найпоширенішими  з  них  можна  вважати:  блоку‐
вання,  бойкот,  голодування,  демонстрація, флешмоб, мітинг, мовчання, петиція,  повстання, 
страйк, бунт, вандалізм, тероризм [2]. 

Отож,  актуальність  цієї  проблеми  визначається  не  тільки  тим,  що  різного  роду  про‐
тести  супроводжують  соціальне життя  постійно  і  повсюдно,  але  й  тим, що  від  сприйняття 
індивідуумами та соціальними групами цих протестів багато в чому залежить характер пере‐
бігу останніх, способи їх локалізації та можливі наслідки. Більш того, сама політична та соціа‐
льна система того чи іншого суспільства не в останню чергу детермінована ставленням його 
членів до політичних протестів. 

Станом на 31.12.2012 р. в Україні відбулося 3100 акцій протесту [3] різного типу і різної 
форми  вираження,  що  майже  на  тисячу  протестів  більше,  ніж  у  2011  році.  Це  приблизно 
девять акцій протесту щодня. 

Динаміка  протестної  активності  (рис.  1)  характеризується  тенденцією  до  зростання. 
Водночас  можна  спостерігати  традиційні  сезонні  коливання:  улітку  та  взимку  під  час  від‐
пусток,  свят та надмірно морозної  (січень, лютий) або ж  спекотної  (серпень) погоди відбу‐
вається менше протестів, ніж восени та навесні [3]. Сплески протестів припадають на липень 
(акції  протесту щодо  мовних  питань)  та  жовтень  (28  жовтня  2012  р.  відбулись  вибори  до 
Верховної Ради України). 

Рис. 1. Динаміка акцій протесту, 2012 р. [3] 
 

Аналіз територіального розподілу протестів в Україні (рис. 2) дозволяє зауважити, що 
найбільша кількість протестів припадає на Центральний та Західний регіони України і місто 
Київ [3, 4]. 

Акції протесту 2012 р. можна умовно поділити на такі групи.  
Перша  група  –  ідеологічні  акції  –  це  акції  протесту,  присвячені  знаменним  датам  та 

подіям, а також трактуванню історії та ідеологічним питанням [4]. 
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Рис. 2.  Географія протестів, 2012 р. [3] 
 

Як  засвідчують  графіки  бурхливе  зростання  протестної  активності  спостерігається  в 
травні–липні  (рис.  3). На  площах  і  вулицях України  за  цей  час  відбулося не менш 321 про‐
тестної акції [3]. 

Рис. 3.  Ідеологічні протести: динаміка в 2012 р.[3] 
 

Пік активності припадає на липень  і  зумовлений передовсім скандальним законопро‐
ектом про  регіональні мови  від  3  липня 2012 р.  [3].  Загалом мовного  питання  стосувалося 
близько 400 протестних дій (рис. 4) [3]. Найчастіше за мову люди виходили протестувати у 
Львівській (16 подій), Івано‐Франківській (9), Харківській (6), Рівненській (6), Закарпатській 
(5) областях та у м. Києві (9 подій) [3]. 

Крім  цього  відбувалися  акції  та  заходи  присвячені  ставленню  до  СРСР  (28  подій  [3]), 
ОУН‐УПА (72 акції  [3]),  питанням Другої  світової війни, розміщення Російського Чорномор‐
ського  флоту  в  Севастополі,  конфлікти  навколо  розколу  Української  православної  церкви 
(5 подій [3]), акції присвячені Голодомору, Дню Незалежності тощо (рис. 4). 

 

Рис. 4.  Тематика ідеологічних протестів, 2012 р. [3] 
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Можна виділити дві підгрупи ідеологічних протестів: протести лівого та правого спря‐
мування.  До  протестів правого  спрямування  відносимо  протести, що  сповідують  принципи 
націоналізму,  захищаючи  та  відстоюючи  права  українців  в  своїй  державі  (акції  на  захист 
державного  статусу  української  мови,оскільки  українська  мова  неодноразово  була  заборо‐
нена  для повсякденного  вживання  більше ніж 50  різними  законопроектами,  а  в  сучасному 
інформаційному  просторі  домінує  російська  мова;  демонстрації  вшанування  пам’яті  націо‐
нальних героїв ОУН‐УПА, жертв Голодомору). Такі акції територіально тяжіють до західних 
областей  України,  особливо  до  Львова.  Протести лівих  орієнтацій  пропагують  культурний, 
економічний та політичний російський націоналізм, відродження СРСР. Тяжіють до Східного 
регіону України та АР Крим. 

Друга  група  –  протести  політичного  спрямування,  що  стосувалися  політичних 
рішень влади, протести проти або на підтримку конкретних політиків, політичних партій чи 
уряду  загалом  [2]. Пік  цих протестів припадає на жовтень,  адже  вибори 28 жовтня 2012 р. 
супроводжувалися протестними акціями (рис. 5) [3]. 

 

Рис. 5.  Політичні протести, 2012 р. [3] 
 

Третя  група  –  за  громадянські  права  –  захист  громадянських  прав  і  свобод  (насам‐
перед  свободи  слова),  протести  протии  зловживань  міліції,  незаконних  дій  державних 
службовців, корупції тощо [4]. 

Найбільше  протестих  акцій  викликало  зґвалтування  та  вбивство  Оксани  Макар,  а 
також скандальна справа Павличенків. 

Четверта група – соціальні та економічні акції – найчастіше ці акції пов’язані з тру‐
довими конфліктами, протести навколо соціально‐економічних питань. 

Мали місце й скандальні, авантюристичні протести. Варто відмітити і латентну форму 
протесту,  яка  не  зафіксована  статистично,  але  має  реальну  амплітуду  коливань.  Це  кібер‐
протести, акції непокори, флешмоби в соціальних мережах (зокрема атаки на урядові сайти). 

Проблеми  подальших  досліджень.  Отож,  роль  суспільно‐географічних  досліджень 
даної  проблематики  ще  потребує  цілісного  дослідження.  Адже,  дослідження  просторових 
аспектів прояву політичної активності, форм  її  геопросторової організації, виявлення райо‐
нів депресивності є особливо актуальними у наш бурхливий час, коли  ізоляція від політич‐
ного життя країни веде до моральної деградації суспільства. 
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Сільське  господарство  належить  до  реальних  конкурентних  переваг  України,  яка  в 

перспективі  може  стати  одним  з  основних  експортерів  харчових  продуктів  на  світовий 
ринок, постачаючи продовольство для 1 млрд. осіб. Конкурентноздатність українського АПК 
підтверджують  статистичні  дані ФАО  (структури  ООН  з  продовольства).  Так,  2010  р.  наша 
держава посіла 10 місце серед провідних виробників зерна (21,7 млн. т) та олійних культур 
(3,7).  Ввійшла Україна  і  до  десятки провідних  країн  (7  і  9 місця  відповідно)  у  виробництві 
яєць (1 млн. т) та молока (11,2 млн.). За останнім показником ми обігнали навіть Австралію 
(9 млн. т) [10]. 

Незважаючи на такі здобутки, в АПК України існують проблеми, що створюють суттєві 
перешкоди у забезпеченні власного населення основними вітчизняними продуктами харчу‐
вання, загрожуючи продовольчій безпеці країни та її успішному виходу на світові ринки. 

Передусім це стосується розвитку дрібних селянських і фермерських господарств. Адже 
саме вони, за словами заступника міністра аграрної політики і продовольства України О. Се‐
ня, виробляють 80 % молока, понад 50 % – м’яса, більше 90 % – овочів, фруктів та картоплі. 
Наприклад, 98 % поліської картоплі вирощується саме у них [4, 5]. 

Загальна  кількість  таких  господарств  –  приблизно  40–45  тис.  З  них  70 %  володіють 
землею у межах 100 га, а 30 % – меншою площею. І саме останні, зокрема 20 % їхньої кількості 
(або  близько  5  тис.),  за  прогнозом  президента  Української  аграрної  конфедерації  Л.  Коза‐
ченка,  внаслідок непродуманої  аграрної політики держави цього року можуть  зіткнутися  з 
серйозним браком коштів для свого розвитку. Адже, за висновками аграрних експертів, пря‐
ма  бюджетна  підтримка  АПК  2013  р.  на  30 % менша,  ніж  2012 р.  Тож,  вочевидь,  аграріям–
одноосібникам доведеться розраховувати в основному лише на власні  сили, оскільки прав‐
дами  і  неправдами  значна  частина  передбачених  бюджетних  коштів  перепаде  великим 
агрохолдингам (які, до того ж, мають доступ до дешевших кредитів зарубіжних банків тощо). 
Дрібних  же  і  середніх  виробників  очікують  непрості  часи.  Частково  фінансову  підтримку 
вони зможуть отримати від Аграрного фонду, якому бюджетом виділено 7,2 млрд. грн. Проте 
цих  грошей  вистачить  не  всім  [2].  Відтак,  вважають  експерти,  сьогодні  майже  15 % малих 
фермерських господарств України перебувають на межі виживання. 

Саме тому на державному рівні необхідно вирішити досить важливу проблему – креди
тування селянських і фермерських господарств за низькою відсотковою ставкою. Адже кре‐
дитні  ставки в  багатьох  країнах  для  таких  виробників  становлять  4–7 % річних.  У Польщі, 
скажімо,  позики  дають  під  5  %  на  10  років.  Натомість  у  наших  комерційних  банках  такі 
ставки для аграріїв – на рівні 20–25 % і на короткий час. 
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Уряд  робить  перші  спроби  у  вирішенні  цієї  проблеми.  Цьогоріч  у  рамках  проведення 
земельної реформи заплановано створення Земельного банку для кредитування аграріїв під 
10 % річних. Але експерти переконані – цей захід не вирішить проблему, оскільки не всі змо‐
жуть його отримати [1, 3, 9]. А це, у свою чергу, не вирішить ключових і наболілих проблем 
дрібних фермерів  та  селян‐одноосібників.  Одна  з  них  – низькі  закупівельні  ціни  на  основну 
сільгосппродукцію – молоко,  картоплю та  інші овочі. Скажімо, за літр молока  переробники 
платять селянам від 1,8–2,0 грн. (Черкащина) до 2,0–2,5 грн. (Одещина, Запоріжжя, Крим). На 
думку ж президента Асоціації виробників молока України А. Дикуна, вартість їхньої продукції 
на 0,5–0,7 грн. вища [9]. 

Та й від цього навряд чи щось дуже б змінилося – поголів’я все одно не зростало б. При‐
чина тому – не лише низькі  закупівельні ціни на молоко,  а й масовий виїзд працездатного 
сільського населення на заробітки в інші регіони та за кордон. Внаслідок цього село “старіє” і 
не  здатне утримувати на високому рівні поголів’я корів. Тому лише  за 2011–2012 рр.  кіль‐
кість дійного стада в Україні зменшилося на 70,5 тис. голів (з 2,63 до 2,56 млн.). Найбільший 
спад був на Львівщині (–9,2 тис.), Хмельниччині (–6,9), в Криму (–6,8), на Чернігівщині (–6,2), 
Житомирщині (–6), Кіровоградщині (–5,6), Вінниччині (–5,4), Сумщині (–4,7), Полтавщині (–3,7), 
Миколаївщині (–3,6), що склало 58,1 тис. (82,4 % загальної кількості в Україні) [11]. 

Прагнучи хоч якось стабілізувати ситуацію та зважаючи на складне становище тварин‐
ництва, уряд з 1 червня 2012 р. почав виплачувати населенню дотації у розмірі 1000 грн. на 
утримання ВРХ,  сподіваючись на збільшення кількості поголів'я та  зростання виробництва 
молока.  Однак,  як  зазначає  заступник  гендиректора  Української  аграрної  конфедерації 
О. Ярославський,  така  мізерна  допомога  не  підвищить  інтересу  населення  до  утримування 
корів. Адже 1990 р. дотації на тваринництво складали 60–70 % (в Європі й сьогодні не менше 
60 %). Нині ж вони – лише 4 %, не впливаючи суттєво на ситуацію в галузі, а лише сповіль‐
нюючи  її  спад [7]. У Німеччині,  скажімо, дотація на утримання однієї голови ВРХ становить 
€500–600 [9]. 

Думка фахівця підтверджена і даними Держкомстату. З червня 2012 р. по січень 2013 р. 
поголів’я ВРХ в Україні зменшилося на 693 тис. (з 5,2 млн. до 4,5), в т. ч. корів на 69,1 тис. (з 
2,63  млн.  до  2,56).  Найбільший  спад  –  на  Закарпатті  (–8,5  тис.),  Львівщині  (–6,6),  Терно‐
пільщині  (–5,7),  Кіровоградщині  (–5,6),  Полтавщині  (–4,4),  Житомирщині  (–4)  і  становить 
68,3 %  (більше ⅔  загального  скорочення).  Така  ж  ситуація  спостерігалася  і  в  АРК,  на  Він‐
ниччині, Буковині, Чернігівщині, Миколаївщині і Луганщині – від –2,9 до –3,4 тис. Загалом на 
всі згадані регіони припало понад ¾ загального зменшення поголів’я корів в Україні [11]. 

На думку О. Ярославського, стимулюватиме виробництво тільки внутрішній попит. Адже 
сьогодні українці щорічно споживають молока у 1,75–1,9 рази менше (200 кг на людину), ніж 
у Європі (350–380 кг). Скажімо, фіни з'їдають молокопродуктів учетверо більше українців, а 
росіяни – у 1,5 рази. Найбільше недоотримують молокопродуктів малозабезпечені верстви. 
Якби уряд субсидіював їм купівлю молока або принаймні повернув би у школи державну про‐
граму “Склянка молока”, це підвищило б попит на нього [7]. 

Певною мірою сучасний досвід успішного розвитку тваринництва у селянських  і фер‐
мерських господарствах демонструє Волинь, де розвиток галузі – найпріоритетніший напрям. 
То ж не випадково, вперше за 20 років тут стадо зросло на 3 тис. голів ВРХ і 1,5 тис. – корів. 
Далася  взнаки  цілеспрямована  робота  місцевої  влади,  яка  заохочує  одноосібників  на  від‐
годівлю бичків  і  утримання 3 та більше корів. Не чекаючи державної підтримки, волиняни 
самотужки спробували підтримати одноосібників та розвивати родинні ферми. 

Обласна  влада  впевнена,  що  при  максимальній  підтримці  таких  ферм,  регіон  зможе 
народити середній клас на селі. За два роки активної праці за програмою розвитку особистих 
селянських господарств вже відчутні перші вагомі результати. 2011 р. в області діяло 800 ро‐
динних  ферм,  а  на  середину  минулого  –  вже  2500.  Поступово  селяни  забезпечуються  без‐
коштовно  доїльними  апаратами,  жомом.  У  поліських  “чорнобильських”  районах  на  кожен 
двір видано 1,5 т комбікорму. 
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Програма  підтримки  родинних  ферм  передбачає  і  фінансову  допомогу.  Господарі,  які 
тримають три  і  більше корів,  з  обласного бюджету отримали по 100  грн. на кожну  голову. 
Для  цього  передбачені  кошти  і  в  районних  бюджетах.  Так,  у  Любешівському  районі  кожен 
власник  ферми  отримав  ще  по  500  грн.  на  корову.  Для  збереження  поголів’я  молочного 
молодняка, селянам стали доплачувати по 10 грн. за 1 кг ваги теляти. У такий спосіб вдалося 
зберегти  2  тис.  голів.  Волинський  стандарт,  до  якого  прагнуть,  –  мати  на  одну  молочну 
корову по чотири “м’ясних”. Відтак області вдалося добитися від уряду виділення 8 млн. грн. 
на підтримку м’ясного скотарства [8]. 

В області вже давно виведено місцеву м’ясну породу – волинську, яку вирощують міс‐
цеві  господарства. Окрім того,  тут вже 2 роки у  співпраці  з німецькими фахівцями діє про‐
грама підтримки селекційно–племінної роботи, спрямована на поліпшення генетичного потен‐
ціалу худоби. Одноосібникам, фермерам  і великотоварним господарствам відшкодовуються 
затрати у цьому. 

Однак  невирішеними  залишаються  деякі  проблеми.  Перш  за  все,  необхідно  надати 
родинним  фермам  офіційного  статусу,  забезпечити  їхнім  працівникам  належне  пенсійне 
забезпечення, зараховуючи цю роботу до трудового стажу, врегулювати ситуацію з податком 
на доходи з фізичних осіб, надати споживчій кооперації пільги для рівноправної конкуренції 
з  приватниками  в  галузі  заготівлі  м’яса  і  молока.  Сьогодні  область  має  один  з  найкращих 
показників  поголів’я  корів  у  державі  (123,5  тис.),  займаючи  два  роки  поспіль  сьоме  місце. 
М’ясне поголів’я на червень 2012 р.  становило 15,1 тис.  (найкращий показник в Україні). У 
волинському  селі  створюються  умови  для  того,  щоб  будь‐яка  сільська  людина  могла  при‐
дбати корів, трактори, збудувати власний дім. 

Одночасно  з  успіхами  приклад  Волині  свідчить  про  відсутність  цілеспрямованих  дій 
уряду  у  відродженні  тваринництва. На  думку фахівців,  якби в  держбюджеті  закладали від‐
повідні кошти на розвиток галузі (скажімо, по 1000 грн. на одну корову чи бичка) відбувся б 
потужний сплеск у галузі. А так протягом першого півріччя 2012 р. лише в згадану область 
завезли з Польщі 120 тис. т м’яса. Що ж тоді говорити про решту регіонів [8]... 

Про несистемність урядових дій свідчить  і демпінгова ситуація з цінами на овочевому 
ринку України 2012 р. Наприклад, за кілограм картоплі заготівельники у різних регіонах про‐
понували у середньому 0,7–0,8 грн., капусти – 0,5 грн., цибулі – 1,5 грн. На думку ж селян і дріб‐
них фермерів, закупівельна ціна, скажімо, картоплі повинна бути щонайменше 2 грн. за 1 кг. 

Як  вважають  експерти,  причина  обвалу  цін  –  у  нераціонально  розширених  посівних 
площах під овочеві культури. Адже уряд сам стимулював аграріїв нарощувати урожай, обіця‐
ючи  підтримати  виробників  будівництвом  оптових  ринків,  сховищ  та  інших  інфраструк‐
турних  об’єктів.  Однак  не  повністю дотримав  своїх  обіцянок.  За  словами міністра  аграрної 
політики та продовольства України М. Присяжнюка, хоч у країні і збільшена кількість овоче‐
сховищ на 50 %, проте їх ще не достатньо та й заповнюються вони до 50 %. 

Тобто  культури  тривалого  зберігання  овочів  та  фруктів  серед  фермерів  та  сільгосп‐
виробників ще немає. Потрібно зробити так, аби фермер чи сільгоспвиробник зрозумів виг‐
ідність  продажу  своєї  продукції  (з  овочесховища)  у  період  міжсезоння,  коли  ціна  досить 
висока. А для цього, перш за все, сприйнятливою для дрібних землевласників повинна бути 
вартість  зберігання  продукції  в  овочесховищах.  Без  вирішення  згаданої  проблеми    налаго‐
дити тривалі масові поставки вони просто не зможуть [3, 5]. 

На нашу думку,  у  вирішенні  згаданих проблем необхідно  використати досвід Польщі, 
Білорусі  та  Росії.  Зокрема,  у  Польщі  місцевим  селянам  дуже  вигідно  вирощувати  фрукти–
ягоди. Регулярно ввечері у село заїжджає вантажівка і скуповує зібрану впродовж дня полу‐
ницю  у  дрібних  фермерів.  Останні  ж  одразу  отримують  гроші.  Аналогічним  чином  селяни 
збувають інші фрукти й ягоди [4]. 

На відміну від України, в Білорусі держава бере участь у придбанні овочів, створюючи 
стабілізаційні  фонди  для  закладів  освіти,  медицини,  військових  частин  Мінська  та  інших 
великих районних міст. Таку закупівлю проводять місцеві органи влади з метою подальшої 
реалізації.  Тобто  держава  гарантує  той  овочевий  мінімум,  який  має  потрапити  в  соціальні 
об’єкти великих міст. 
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У  Росії  ж  діє  система  оптових  ринків  та  кооперативів  зі  збуту  сільгосппродуктів.  На‐
приклад, в Астраханській області діє кооперативна структура по закупівлі овочів у сільгосп‐
виробників.  У  спеціальному  центрі  їх  миють,  сортують,  пакують.  А  потім  ця  ж  структура 
продає  їх  на  ринку.  Тобто  за  рахунок  таких  збутових  кооперативів  збільшується  частка 
сільгоспвиробника  у  кінцевій  ціні  товару.  Держава  підтримує  розвиток  подібних  структур, 
надаючи інвестиційні кредити на придбання обладнання та побудову ринків [3]. 

Враховуючи  вітчизняний  і  російський  досвід  зі  створення  і  функціонування  коопера‐
тивів, вважаємо, що в Україні вони також повинні розвиватися. Адже,  ставлячи за мету ви‐
рішення  основної мети,  такі  структури  водночас  вирішують  інші  проблеми,  безпосередньо 
сприяючи відродженню потенціалу українського села. 

Яскравий тому приклад – створення спільно з французькою фірмою “Данон” та амери‐
канською  Міжнародною  благодійною  фундацією  “Хайфер  Інтернешнл”  першого  в  Україні 
ягідного  кооперативу  у  с.  Лосятин  на  Тернопільщині,  де  протягом  2013–15  рр.  планується 
зібрати понад 600 т полуниці. Адже два села на території сільради, в яких проживають 1,7 тис. 
осіб і відсутнє будь‐яке виробництво, здавна славляться масовим культивуванням полуниць 
[6]. У структурі буде орієнтовно задіяно 150 місцевих родин з 50 га власних паїв для виро‐
щування ягід за новітніми технологіями. Учасники “полуничного” проекту отримають високо‐
якісні саджанці з вищою в 1,5–2 рази врожайністю плодів (і не тільки їх), що дозволить отри‐
мувати врожаї до 20 т/га і гарні прибутки кожній родині. 

Реалізація проекту вирішить проблему зайнятості населення в Лосятині та довколиш‐
ніх селах. Окрім того, селяни навчаться передовим технологіям вирощування цієї культури, а 
головне – зникне про блема збуту продукції, оскільки про це дбатиме кооператив. 

У планах  кооператорів  –  експорт ягід  в  Росію,  країни СНД,  і можливо,  Європу.  За  сло‐
вами  гендиректора  компанії  “Данон”  в  Україні  Даріо  Маркетрі,  нині  попит  на  полуницю 
(130 тис.  т щороку) у нас майже вчетверо перевищує пропозицію  (35 тис.  т). Нестачу  сиро‐
вини для харчової галузі компенсує  імпорт з Китаю і Польщі [4]. Окрім того, “Данон” також 
зацікавилася вирощуванням малини, адже місцеві селяни, перебуваючи в Польщі на заробіт‐
ках, навчилися її вирощувати. І якщо навіть на її виробництві спочатку будуть працевлашто‐
вані хоча б 300 селян, то їм вже не доведеться виїжджати за кордон. 

Зазначимо, що угода з фірмою “Данон” та фундацією “Хайфер Інтернешнл” – не єдиний 
проект,  який  сільська  влада  використовує  для  розвитку  свого  населеного  пункту.  Першим 
2009 р. з’явився у селі обслуговуючий кооператив “Лосятинське молочне джерело”, головний 
напрям діяльності якого – централізований збут молока. Наступним кроком співпраці з “Хай‐
фер  Інтернешнл”  стало  забезпечення  селянських  господарств  елітним  насінням  зернових 
культур, найліпшими сортами картоплі [6]. 

Перші  паростки  сучасного  розвитку  аграрної  галузі,  як  бачимо,  Україна  має.  Але  без 
фінансової  підтримки  держави,  узагальнення  досвіду  існування  родинних ферм  на  Волині, 
структур, подібних до кооперативу на Тернопільщині та заохочення до кооперування селян у 
збуті  сільгосппродукції неможливо вирішити  існуючі проблеми дрібних селянських та фер‐
мерських  господарств  і  перетворення  держави  з  імпортера  сільгосппродукції  на  її  експор‐
тера. 

 
Список використаних джерел 

1. Білоусова Н. Кредитну планку для аграріїв знизять // День. – 10.10. 2012. – С. 6. 
2. Білоусова Н. П’ять основних тенденцій у АПК на 2013 рік // День. – 15.01.2013. – С. 6. 
3. Дубровик А., Білоусова Н. Рекордний урожай – рекордні проблеми // День. – 27.09.2011. – 

С. 5. 
4. Кушнір Л. Полуничний Лосятин // Україна молода. – 19.01.12. – С. 11. 
5. Максимець О. Картопляний бунт // Експрес. – 18.10–25.10.2012. – С. 7. 
6. Осадчук Л. Полунична “ферма” повернула у село життя // День. – 20.03.12. – С. 1. 
7. Романів Є. Щоб прибуло молока // Експрес. – 24.05–31.05.2012. – С. 8. 
8. Романюк Н. “До корови треба ставитися, як до фабрики” // Україна молода. – 11.07.12. – С. 7. 



312 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

9. Ясинчук Л. Спекулянти і молоко // Експрес. – 29.03–5.04.2012. – С. 10. 
10. http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.htm. 
11. http://www.ukrstat.gov.ua. 

* * * 
 

УДК  911.373(477.8)  
 

ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ПОХИЛУ МІСЦЕВОСТІ 
НА СУМАРНУ ПОСЕЛЕНСЬКУ ЕНЕРГІЮ ТЕРИТОРІЇ  

ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Роман Гищук 
 

Чернівецький торговельноекономічний інститут 
Київського національного торговельноекономічного університету, 

Україна, 58002, м. Чернівці, Центральна площа, 7, 
email: groma2006@gmail.com 

 
Вступ. Процеси заселення будь‐якої території історично проявлялися через кількість і 

компактність  розташування  первісних  поселень  у  різноманітних  системах  розселення. 
Доволі  важливою  активною  та  водночас  природною  складовою  впливу  на  формування 
останніх і на утворення самих населених пунктів є їхні морфометричні показники: абсолютна 
(На), відносна (Нв) висота, похил місцевості (Пм), експозиція схилів (Ес). Їх особливість полягає 
в тому, що вони є незмінними й постійними чинниками впродовж усього розвитку людства 
(від раннього палеоліту до сьогодення), а це, очевидно, підкреслює  їхню чи не першорядну 
роль у формуванні ретроспективно‐сучасних мереж поселень (РСМП). 

Вихідні передумови. Питаннями дослідження детермінізації впливу морфометричних 
показників на сумарну поселенську енергію території (СПЕТ) у формуванні мережі поселень 
свого часу займалися В. Круль [6] і Г. Круль [9]. Однак перший акцентував свою увагу лише на 
впливі На,  власне, давніх поселень на СПЕТ у межах Західної України  (в т. ч.  Івано‐Франків‐
ської  області),  а  друга  –  на  покомпонентному  впливі  усіх  чотирьох  агентів мофометричної 
складової на опосередковану СПЕТ, однак у рамках Північної Буковини. Крім цього, питання 
дослідження детермінізації  впливу показників абсолютної та відносної висоти на кількість 
поселень у межах Івано‐Франківської області та її природних регіонів детально висвітлені у 
В. Круля та Р. Гищука [1–3, 5, 7, 8]. Таким чином, в умовах Івано‐Франківської області оцінка 
впливу  похилу місцевості,  методика  розрахунку  якої  подана  в  [10],  та  експозиції  схилів  на 
формування ретроспективно‐сучасних мереж поселень і СПЕТ проводиться вперше. 

Формулювання цілей статті, постановка завдання. Завданням цієї наукової праці 
є  встановлення  для  Прикарпаття  черговості  впливу  вище  зазначених  морфометричних 
чинників  на  його  поселенську  мережу  та  оцінка  найважливішого  (‐их)  з‐поміж  них  через 
призму  бальної  оцінки  СПЕТ  (про  її  сутність  та  методику  розрахунку  див.  у  [6]),  оскільки 
останні акумулюють у собі всю ретроспективно‐сучасну енергію населених пунктів. 

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Найперше  зауважимо,  що  наші  дослід‐
ження базуються на функційних регресійних залежностях СПЕТ=f(Ha), f(Hв), f(Пм), f(Ес), оскіль‐
ки аналіз СПЕТо, яку пропонує в своїй праці Г. Круль, для Прикарпаття себе не виправдала [9, 
с. 185]. Крім того, 804 населених пунктів Івано‐Франківської області були згруповані за інтер‐
валами  і  розраховані  їхні  середньогеометричні  показники,  оскільки  без  цього  такі  залеж‐
ності були теж малоймовірними. Отже, дослідження регресійних функцій між СПЕТ і морфо‐
метричними показниками набрали  вигляд: СПЕТ=f(Ha  сгеом.),  СПЕТ=f(Hв  сгеом.),  СПЕТ=f(Пм  сгеом.), 
СПЕТ=f(Ес сгеом.). 

Результати  наукових  пошукві  показали,  що  найтісніші  кореляційні  зв’язки  в  регіоні 
спостерігаються між СПЕТ=f(Ha сгеом.) і СПЕТ=f(Пм сгеом.), де їхній вплив і роль є зрівноваженими. 
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Коефіцієнт  кореляції  (Кк)  при  цьому  за  квадратним  поліноміальним  рівнянням  є  досить 
тісним і складає 0,84. Загалом, в умовах Івано‐Франківської області вплив морфометричних 
чинників населених пунктів на СПЕТ має наступну черговість і значимість: Пм – Кк=0,84, На – 
0,84, Нв – 0,76, Ес –0,40. В останньому випадку тіснота цієї залежності розрахована за 16 рум‐
бами розміщення поселень. 

Залежність  зміни  показників  між  СПЕТ  і  Пм  має  прямо  пропорційний  характер  до 
4 інтервалу 3°01'–4°00' (див. рис. 1), після чого залежність набирає обернено пропорційного 
зв’язку.  Переломною  точкою  є  СПЕТ  зі  значенням  235  балів,  хоча  6–7  інтервали мають ще 
вищі  величини:  відповідно  301  і  340.  Зазначимо,  що  інтервали  Пм  населених  пунктів,  за 
якими проводився аналіз зміни СПЕТ, є зазначеними в другій колонці таблиці 1. 

 

 
Рис. 1.  Залежність зміни сумарної поселенської енергії території (СПЕТ) поселень 

Івано‐Франківської області від інтервалів похилу місцевості (Пм) 
 

Отже, найміцнішу ретроспективну основу мають населені пункти, де Пм коливається в 
межах 1–7  інтервалів (0°01'–7°00'), а особливо – від 6 до 7 проміжку. В цих межах спостері‐
гаються пересічні СПЕТ, значення яких відповідають формуючому чиннику ретроспективно‐
сучасних  мереж  поселень  усіх  рівнів,  про  які  йшлося  в  [4].  Також  тут  є  одна  з  найменших 
часток  (52,6–54,6  %)  “молодих”  поселень,  утворених  після  давньоруського  періоду.  В  них 
СПЕТ  знаходиться  від  0,1  до  35  балів,  що  підкреслює  ретроспективне  значення  цих  інтер‐
валів, які є основою ретроспективно‐сучасних мереж поселень у області.  

Додатковим доказом ретроформуючої основи поселенських систем із найменшим Пм є 
частка наймолодших населених пунктів, які постали за останні чотири століття, а їхнє СПЕТ 
коливається від 0,1 до 10 балів. Загалом ця частка пересічно тільки зростає, досягаючи свого 
максимуму на 13  інтервалів (14°01'–16°00'), що свідчить про залучення ділянок  із великою 
крутизною  до  поселенсько‐господарського  використання  в  значно  пізніші  етапи  розвитку 
людства. Вони (стрімкі ділянки), крім цього, апріорі не могли впливати на формування ретро‐
спективно‐сучасних  мереж  поселень  високої  ієрархії.  Через  це  не  відзначено  розміщення 
центрів ретроспективно‐сучасних мереж поселень І (СПЕТ≥2000) – VI (601–900 балів) порядку 
на  територіях  із  великим  похилом.  Виняток  тут  становлять  землі  із  Пм  від  9°  до  12°  (див. 
табл. 1). 

Висновки.  Для  території  Івано‐Франківської  області  черговість  і  значимість  впливу 
морфометричних чинників населених пунктів на СПЕТ найістотнішою є між СПЕТ та похилом 
місцевості  й  абсолютною висотою,  а  їхній  вплив  і  роль  є  зрівноваженими.  Відносна  висота 
поселень й експозиція  схилів є третім  і четвертим чинниками, відповідно, причому місце в 

К2 = 0,6972; К=0,84
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цій  ієрархії  останньої  (Ес)  є  достовірним  для  розрахунків  за  16  румбами  розміщення  посе‐
лень. Найміцнішу ретроспективну основу мають населені пункти, де Пм коливається в межах 
0°01'–7°00',  а,  особливо,  від  6°01'  до  7°00'.  У  цих  рамках  спостерігаються  пересічні  СПЕТ, 
значення  яких  відповідають  формуючому  чиннику  ретроспективно‐сучасних  мереж  посе‐
лень.  Тому  залучення  ділянок  до  поселенсько‐господарського  використання  із  великою 
стрімкістю схилів відбувалося вже після 1300 р. 

Таблиця 1 
Розподіл сумарної поселенської енергії території (СПЕТ) населених пунктів Івано 

Франківської області за інтервалами похилів місцевості (Пм) 

№ 
з/п 

Інтервали 
похилу 

місцевості у 
град., мін. 

Кількість 
усіх 

поселень, 
одиниць 

СПЕТгеом., 
бали 

Кількість 
поселень зі СПЕТ 
0,1–35 балів 
(після давньо‐
руського часу) 

Кількість 
поселень зі СПЕТ 
0,1–10 балів 
(XVІI–XXI ст.) 

Кількість 
центрів І–VI 
порядку 

одиниць %*  одиниць %*  одиниць  %* 

1.  ≤1°00'  218  168,0  128  58,7  32  14,7  20  9,2 
2.  1°01'–2°00'  156  256,2  74  47,4  32  20,5  27  17,3 
3.  2°01'–3°00'  115  209,3  55  47,8  18  15,7  15  13,0 
4.  3°01'–4°00'  95  235,7  58  61,1  21  22,1  14  14,7 
5.  4°01'–5°00'  60  239,9  32  53,3  16  26,7  6  10,0 
6.  5°01'–6°00'  38  301,0  20  52,6  12  31,6  8  21,1 
7.  6°01'–7°00'  22  339,7  12  54,5  7  31,8  6  27,3 
8.  7°01'–8°00'  13  166,5  8  61,0  7  53,8  2  15,4 
9.  8°01'–9°00'  10  34,1  8  80,0  6  60,0  0  0,0 
10.  9°01'–10°00'  17  103,7  9  52,9  7  41,2  1  5,9 
11.  10°01'–12°00'  13  100,3  12  92,3  10  76,9  1  7,7 
12.  12°01'–14°00'  11  22,2  10  90,9  9  81,8  0  0,0 
13.  14°01'–16°00'  12  5,7  12  100  12  100  0  0,0 
14.  16°01'–18°00'  9  4,6  9  100  9  100  0  0,0 
15.  ≥18°01'  15  9,5  14  93,3  11  73,3  0  0,0 
* відносна частка бралася від загальної кількості поселень інтервалу
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Розвиток  цивілізації  у  сукупності  усіх  її  компонентів,  як  то  культурному,  суспільно‐
господарському,  науково‐технічному,  тощо,  продовжується  вже  принаймні  10  тисяч  років. 
Цей  процес  характеризується  значною  тривалістю  та  географічною  неоднорідністю,  ево‐
люційним характером перетворень, що відбувалися в історичній динаміці під впливом низки 
чинників.  На  початкових  етапах  провідну  роль  відігравав  природно‐ресурсний фактор,  але 
згодом все більшого значення почав набувати суспільно‐культурний. Рушійною силою пере‐
творень, що уособлюють сам процес еволюції цивілізації, завжди виступали нововведення. 

Людство відносно нещодавно почало усвідомлювати генетичний взаємозв’язок між но‐
ваторством  та  розвитком.  Розробляючи  цю  проблематику,  в  1911  р.  Й.  Шумпетер  в  праці 
“Теорія  економічного  розвитку”  залучає  термін  “інновація”,  який раніше  використовувався 
культурологами для визначення введення деяких елементів однієї культури до іншої, копію‐
вання досвіду, традицій [4]. Завдяки подальшому формуванню та розгалуженню теорії інно‐
вацій,  з  середини ХХ ст.  інноваційну діяльність починають розглядати  і  залучати як реаль‐
ний  інструмент  суспільно‐господарського  розвитку,  як  цілеспрямований  акт,  що  об’єднує 
процеси створення, освоєння, поширення та використання найрізноманітніших нововведень 
в усіх  сферах людської діяльності. З останньої чверті ХХ ст. продовжується формування націо‐
нальних  інноваційних  стратегій,  визнання  інновацій  провідним  фактором  економічного 
зростання, створення нових організаційних структур, використання нових механізмів прогно‐
зування  і  визначення  пріоритетів,  переходу  до  нової  стратегії  стимулювання  інновацій, 
розширення горизонтальної та вертикальної координації  інноваційної політики, посилення 
її регіонального рівня тощо. Невід’ємними компонентами теорії  інновацій стали системний, 
еволюційний та інституційний підходи [2]. Відтак інноваційну систему можна визначити як 
сукупність усіх суб’єктів та інститутів, що забезпечують інноваційну діяльність. 

Повертаючись  до  еволюції  цивілізації  загалом  та  різних  суспільних  систем  зокрема, 
слід зазначити, що, окрім інноваційної природи, цей процес має характерні особливості тери‐
торіальної організації. В абсолютній більшості випадків прослідковується відцентрове поши‐
рення  імпульсів розвитку  [1]. Такі  імпульси виникають в місцях концентрації оптимальних 
умов та необхідних ресурсів. Іноді складається враження про “доцентровість” імпульсів, коли 
різко зростає роль периферії у  її взаємодії  із центром, наприклад – при революційних пере‐
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твореннях існуючої консервативної системи, але це свідчить лише про здатність центру роз‐
витку зміщуватися у просторі відповідно до актуальних умов і тенденцій. Щодо зазначеного 
прикладу  –  революційні  ідеї  не  виникають  на  всій  периферії  одночасно,  а  остання  –  не  є 
однорідним середовищем. Отже, на найбільш сприятливій ділянці периферії формується но‐
вий осередок – центр зародження і поширення нових ідей. 

У вимірі інноваційної діяльності – аналогічна закономірність. Кращими передумовами 
для розгортання новаторського процесу володіють міські поселення. Це обумовлено низкою 
об’єктивних чинників: відносно вищим рівнем освіти і кваліфікації робочої сили, якості інфра‐
структури,  більш  диверсифікованим  господарством, що  у  сукупності  своїх  галузей  обумов‐
лює  попит  на  широке  різномаїття  нововведень,  концентрація  капіталу  та  науково‐дослід‐
ницьких  інститутів, наявність потужного комплексу обслуговуючих підприємств тощо. Оскіль‐
ки  інноваційний процес зароджується в конкретних сприятливих осередках, можна стверд‐
жувати, що інноваційна функція таких центрів значною мірою обумовлює формування кар‐
касу суспільно‐господарського розвитку території. 

Враховуючи те, що всі суспільні системи, зокрема інноваційні, функціонують в геогра‐
фічному просторі, відбувається стрімкий розвиток концептуальних підходів до дослідження 
територіальної  організації  інноваційної  діяльності.  Останнім  часом  активізувалися  пошуки 
оптимального  рівня  просторового  аналізу,  що  проявилося  у  певному  протистоянні  пред‐
ставників споріднених теорій НІС – Національної інноваційної системи [3] (К. Фрімен, Б. Лунд‐
валл, Р. Нельсон [9] та ін.) та РІС – Регіональної інноваційної системи (Ф. Кук та ін.) [8], а та‐
кож – у зростанні критики обох зазначених концепцій низкою вчених (Е. Лоренцен [3], Х. Ба‐
тельт, А. Малмберг, П. Маскелл та ін.) [6].  

В різних країнах та регіонах світу формуються характерні неоднорідні набори інститу‐
ційних  умов.  Механізми  організації  інноваційної  діяльності  здійснюються  на  державному, 
регіональному та локальному рівнях. Відповідно, державний рівень передбачає формування 
національної інноваційної стратегії, створення сприятливого інноваційного клімату для еко‐
номіки  у  цілому,  реалізацію  національних  інноваційних  програм.  На  регіональному  рівні 
аналогічні завдання прив’язані до особливостей окремих регіонів. Зазначені рівні створюють 
умови для інтенсивного розвитку інноваційних процесів на локальному рівні – вони покли‐
кані спрямувати підприємницьку ініціативу у русло інноваційних пріоритетів держави і ре‐
гіону.  Таким  чином,  виникає  ієрархія  територіально‐інноваційних  систем,  яка  може  про‐
слідковуватись в  одних випадках,  а  в  інших – ні. Наприклад,  в Німеччині можна одночасно 
виокремити НІС і РІС, що пов’язано із розширеними повноваженнями урядів земель в сфері 
вибору напрямків фінансування інноваційної діяльності та її організації. 

Можна розглянути ієрархію територіально‐інноваційних систем залежно від їх масшта‐
бів та рівня організації у вигляді таблиці із прикладами, що наведена нижче (див. табл.1). 

Таблиця 1 
Ієрархія територіальноінноваційних систем 

Рівень  Територіальноінноваційна система, приклад 

Локальний 

 

Інноваційний центр (Берлінський, Ахенський, Дортмундський…) 
Науковий парк (Дослідницький Трикутник, Шерідан‐парк, Лувен‐ла‐Нев, Зерніке, 
Кембриджський, Берчвудський…)
Технопарк (Страсбург‐Ількірш, Метц 2000, Софія‐Антиполіс, Івер‐Брюссель, 
Боннський, Ідеон…) 
Місто; Технополіс (Кремнієва Долина, Цукуба…)

 

Регіональний  Регіон як складова частина певної країни, одиниця АТУ або їх сукупність, рівень РІС 
Національний   Країна, рівень НІС 

 

При  аналізі  території  України  як  арени  розгортання  інноваційного  процесу  постає 
необхідність обрання рівня дослідження. Враховуючи специфічність умов та проблематики, 
НІС‐ та РІС‐підходи мають певні недоліки. Що стосується НІС‐підходу, то Україна залишаєть‐
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ся однією з достатньо розвинутих країн  світу,  в  якій відсутня послідовна  стратегія  іннова‐
ційного розвитку та не визначені концептуальні підходи до формування національної інно‐
ваційної системи, що наразі є фрагментарною – відтак неповним буде та об’єкт дослідження, 
а “перспективи” та “рекомендації” головним чином будуть стосуватися гіпотетичної ситуації 
“якщо… – то…” а не реальної динаміки проблеми. Наприклад: якщо буде прийнято курс форму‐
вання НІС, якщо НІС буде сформована, то яких рис вона набуде або має набути? Подібне слаб‐
ке місце має  і  РІС‐підхід,  але воно більшою мірою пов’язане  із несформованістю регіональ‐
ного  інституційного середовища, по суті –  із відсутністю дієвих важелів та компетенцій за‐
безпечення належної  інноваційної активності на регіональному рівні. Проте навіть в таких 
складних умовах інноваційна діяльність може розгортатися на локальному рівні за місцевої 
ініціативи та участі зовнішніх ресурсів. 

Враховуючи  все  вищезазначене,  в  контексті  дослідження  проблематики  просторового 
розгортання  інноваційної  діяльності  та  мережі  відповідних  осередків  суспільно‐економіч‐
ного  зростання  в  Україні,  найбільш  оптимальним  насьогодні  видається  локальний  рівень 
територіально‐інноваційної системи, при якому об’єктом дослідження стають міста як цент‐
ри поширення імпульсів розвитку. 

 
Список використаних джерел 

1. Грицай О. В. Центр и периферия в региональном развитии / О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, 
А. И. Трейвиш. – М. : Наука, 1991. – 168 с. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
пер. с англ. А. Н. Нестеренко, пред. и науч. ред В. З. Мильнера. – М.: Фонд экономической 
книги “Начала”, 1997. 

3. Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки 
знания / Отв. ред. А. Н. Пилясов. – Смоленск: Ойкумена, 2012. – 760 с. 

4. Шумпетер Й. История экономического анализа: Пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, в 
3‐х т.; Т. 1. – 552 с., Т. 2. – 504 с., Т. 3. – 688 с. СПб.: Экономическая школа, 2001. 

5. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. 
В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с. 

6. Bathelt H., Malmberg A., Maskell, P., 2004. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines 
and the process of knowledge creation // Progress in Human Geography. – Vol. 28. – №. 1. – 
pp. 31–56. 

7. Breschi  S.,  Malerba  F.,  1997.  Sectoral  innovation  systems:  Technological  regimes,  Shum‐
peterian  dynamics  and  spatial  boundaries,  in  Systems  of  innovation  //  Technologies,  insti‐
tutions and organizations. – London: C. Edquist, ed., Pinter. – pp. 130–156. 

8. Cooke  P.,  Uranga,  M.  G.,  Extebarria  G.,1997.  Regional  innovation  systems:  Institutions  and 
organisational dimensions // Research Policy. – Vol. 26. – pp. 475–491. 

9. Nelson  R.  R.,  1993.  National  Innovation  systems  –  A  comparative  analysis,  1st  edn,  Oxford 
University Press, Oxford. 

* * * 
 

УДК  911.3 
 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ 
МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У ЗАХІДНОМУ РЕҐІОНІ УКРАЇНИ 

 

Володимир Грицевич, Мар’яна Сеньків 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Україна, 79 000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, 

email: gvsmg@ukr.net 
 

Транспортна  сфера,  зокрема  пов’язана  з  автомобільним  транспортом,  завжди  знахо‐
диться  в  полі  зору  суспільства  загалом  і  суспільної  географії  зокрема.  Після  завершення 



318 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

чемпіонату  Євро‐2012  у  ній  залишилось  багато  проблем,  незважаючи  на  низку  зроблених 
справ. Підготовка до чемпіонату практично не зачепила малі та середні міські поселення, а 
також більшість автомобільних доріг. Тому залишається актуальним суспільно‐географічне 
вивчення мережі автомобільних доріг і пов’язане з цим транспортно‐географічне положення 
поселень.  У  цій  роботі  ми  концентруємося  на  автотранспортному  мікроположенні  міських 
поселень областей Західного реґіону України. 

Відповідно до  існуючої  класифікації  розглядаємо  чотири найголовніших  категорій  авто‐
мобільних доріг: міжнародні,  національні,  реґіональні,  територіальні.  Вони  відрізняються 
за якістю, функціональним призначенням і соціальною роллю. 

Розглянемо міські поселення, як вузли графа автотранспортної мережі. Позначимо S1 – 
степінь поселення відносно міжнародних доріг, S2 – степінь поселення відносно національ‐
них доріг, S3  –  степінь поселення відносно реґіональних доріг, S4  –  степінь поселення від‐
носно територіальних доріг, N – чисельність населення (людність) поселення. Ці величини 
характеризують  такий  аспект  автотранспортного  положення  поселення,  як  його  мікропор‐
ложення. 

Оцінимо  зв’язок  степенів  поселення,  як  вузла  автотранспортної  мережі,  з  людністю 
(логарифмом людності) цього поселення [1]. 

Зведений  показник  степеня,  у  якому  сума  коефіцієнтів  рівна  одиниці,  тобто,  фак‐
тично середньозважений степінь вузла можна обчислити за формулою: 

 

4321 175,0242,0311,0272,0 sssss  . 
 

Коефіцієнти цієї моделі є вагами, що показують ступінь важливості кожного виду доріг 
у  впливі  на  людність  поселень.  Видно,  що  найбільше  значення  для  росту  людності  мають 
національні дороги, а найменше – територіальні. Це можна пояснити так, що для більшості 
міських поселень (а особливо для селищ міського типу) міжнародні та територіальні дороги 
не є визначальним чинником міграційних рухів населення та інших соціальних зв’язків. 

Регресійна  модель  [1]  зв’язку  зведеного  показника  степеня  з  логарифмом  людності 
поселення. 

 

5,71,2)ˆln(  sN . 
 

Парний коефіцієнт лінійної кореляції між  )ln(N  (логарифмом фактичної кількості насе‐

лення)  і  )ˆln(N   (логарифмом  модельної  регресійної  кількості  населення)  дорівнює  +0,63. 
Така  величина  кореляції  свідчить,  з  одного  боку,  про  наявність  певного  статистичного 
зв’язку між цими показниками, а, з другого боку, про те, що степінь поселення є не єдиним 
чинником, що визначає його людність. 

На  рис.1  показаний  точковий  графік  залежності  )ln(N   від  s ,  а  пунктирна  лінія  є 
графіком лінійної  регресії між цими показниками. Крайня  точка  у  правому  верхньому  куті 
відповідає м. Львову. 

Така цікава ситуація, коли кореляційний зв’язок є, але недостатньо великий, дає змогу 
виконати дослідження відхилення фактичної людності від  регресійної. 

Обчислимо залишок цієї регресійної моделі  і проінтерпретуємо  її як міру балансу між 
автотранспортно‐географічним мікроположенням і людністю поселення: 

 

)5,71,2()ln(  sNd . 
 

Тоді всі міські поселення реґіону можна поділити на три групи. 
Перша  група,  для  якої  0d ,  це  поселення,  в  яких  фактична  чисельність  населення 

менша  від  очікуваної  регресійної,  тобто  людність  відстає  від  автотранспортного  мікро‐
положення. Такі поселення мають потенціал для зростання людності. 

Друга  група,  у  якій  d   близьке  до  нуля,  це  поселення,  в  яких  фактична  чисельність 
населення приблизно відповідає очікуваному регресійному. 
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Рис. 1. Статистичний зв’язок між зведеним показником степеня поселення 

та логарифмом чисельності його населення ( 63,0r ) 

 
Третя  група,  для  якої  0d ,  це  поселення,  в  яких  фактична  чисельність  населення 

більша від очікуваної регресійної, тобто автотранспортне мікроположення відстає від фактич‐
ної людності. Для таких поселень потрібно покращувати показники мікроположення, тобто 
розвивати мережу навколишніх автомобільних доріг. 

Поселення,  у  яких  людність  відстає  від  автотранспортного  мікроположення,  це  всі 
обласні центри Західного реґіону України, а також Кам’янець‐Подільський. 

Поселення,  у яких автотранспортне мікроположення помітно відстає від людності, це 
переважно селища міського типу: Нові Стрілища, Стара Сіль, Бориня Львівської області, Вій‐
тівці, Чорний Острів, Закупне Хмельницької області, Жденієве Закарпатської області, Сенке‐
вичівка Волинської області. Серед міст виділяється Угнів Львівської області. 

Висновки.  Розглядаючи  автотранспортну  мережу  реґіону  з  позицій  теорії  графів,  до‐
цільно  окремо  визначати  степінь  вузла  за  кожною  з  чотирьох  головних  категорій  доріг  з 
подальшим обчисленням  середнього  зваженого  (зведеного)  показника  степеня. Між  зведе‐
ним  показником  степеня  автотранспортного  вузла  та  чисельністю  його  населення  існує 
помірний статистичний зв’язок. Реальна чисельність населення має певний розкид навколо 
модельного  регресійного  значення,  обчисленого  на  основі  зведеного  показника  степеня 
поселення,  як вузла  графа автотранспортної мережі. Верхню частину цього розкиду можна 
інтерпретувати, як сукупність поселень, у яких чисельність населення переважає можливості 
мікроположення  і  це  положення  відстає,  а  нижню  частину  цього  розкиду можна  інтерпре‐
тувати,  як  сукупність  поселень,  у  яких  чисельність  населення  відстає  від  потенціалу  авто‐
транспортного  мікроположення.  Запропонована  методика  дає  змогу  ідентифікувати  кон‐
кретні поселення, що мають проблеми першого або другого виду. 
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Вступ. Електоральна культура формується сьогодні як на загальноукраїнському, так і 

на реґіональному рівні. Такий елемент суспільного розвитку є ознакою формування повно‐
цінної зрілості суспільства. В різних реґіонах України вона сьогодні перебуває на різних рів‐
нях  становлення.  Дуже  цікавою  є  характеристика  електоральних  уподобань  населення  на 
низовому  рівні  навіть  в  таких  відносно  політично  однорідних  областях  як  Тернопільська. 
Саме парламентські вибори традиційно формують уявлення про реґіональні політичні уподо‐
бання населення та шляхом волевиявлення представляють прихильність до певної  ідеоло‐
гічної лінії. З цих позиції досліджувана проблематика є цікавою та актуальною. 

Аналіз попередніх досліджень. Дослідження в  електоральній царині  сьогодні прово‐
дяться  науковцями  багатьох  наукових  напрямків,  а  тому  мають  яскраво  виражений  між‐
дисциплінарний характер. Зокрема, зростає увага до соціально‐політичних проблем в етно‐
логії, яка досліджує історичні та сучасні політичні виміри життєдіяльності етнонаціональних 
спільнот  і  груп  (В. Наулко,  Р. Кирчів,  С. Макарчук,  С. Павлюк,  А. Пономарьов,  І. Терлюк, 
М. Тиводар  та  ін.).  Ця  проблема  залишається  в  центрі  уваги  і  фахівців  політичної  історії 
(Н. Антонюк,  Я. Грицака,  Я. Дашкевича,  Г. Касьянова,  В. Сергійчука,  І. Козловський  та  ін.). 
Багато в цьому напрямку працюють політологи та політичні аналітики (Т. Батенко, В. Євтух, 
О. Картунов,  О. Майборода,  П. Надолішній,  Л. Нагорна,  І. Онищенко,  М. Панчук,  В. Потуль‐
ницький, С. Сворак, В. Трощинський та ін.). Вітчизняні географи М. Багров, М. Дністрянський, 
А. Доценко,  Я. Жупанський,  А. Ковальчук,  В.  Круль,  О. Любіцева,  В.  Миронюк,  К. Мезенцев, 
С. Павлов, І. Ровенчак, О. Топчієв, О. Хомра, О. Шаблій, Л. Шевчук та ін. розглядали цю пробле‐
матику на загальноукраїнському або регіональному рівні з позиції геопросторового аналізу. 

Постановка мети та завдань наукового дослідження. Метою проведеного дослід‐
ження була геопросторова оцінка результатів парламентських виборів 2012 р. в Тернопіль‐
ській області з метою визначення політичних та  ідеологічних уподобань населення реґіону 
на сучасному етапі. Виходячи із поставленої мети нами були поставлені такі завдання: 
 проведення  джерімендрінгового  аналізу  формування  виборчих  округів  в  Тернопіль‐

ській області; 
 геопросторова  оцінка  електоральної  активності  населення  Тернопільської  області  на 

парламентських виборах 2012 року; 
 оцінка політичних та  ідеологічних уподобань населення за результатами голосування  

в адміністративних районах області. 
Виклад основного матеріалу. Основою суспільного розвитку реґіонів держави сього‐

дні традиційно виступає показник політичної свідомості та політичної активності населення, 
що  найяскравіше  прослідковується  в  форматі  виборів.  Вони  не  лише  представляють  воле‐
виявлення  населення,  а  дозволяють  спрогнозувати  настрої  місцевих  мешканців  стосовно 
політичної, економічної та соціальної політики в певному регіоні. Тому принципово важливо 
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проводити  такі  дослідження  з  позиції  комплексного  електорального  аналізу,  що  дає  уяв‐
лення про формування та особливості нарізки виборчих округів, політичну активність насе‐
лення шляхом оцінки кількісного показнику тих, що голосують та геопросторової прихиль‐
ності населення до певних ідей та поглядів шляхом підтримки відповідних політичних партій. 

Територіальну основу  виборчого процесу  складає нарізка округів  в межах визначеної 
території  (в  нашому  випадку  –  Тернопільської  області).  Дана  джерімендрінгова  технологія 
відзначається суттєвою змінністю та постійним модифікуванням. Так, співставляючи вибори 
до  Верховної  Ради  2007 р.,  позачергові  вибори  до  Тернопільської  обласної  ради  2009 р.  та 
вибори  до  Верховної  Ради  2012 р.  варто  відмітити  постійну  зміну  кількості  округів  та  їх 
територіальної наповненості.  Якщо в  2007 р.  в  області  виділялось  вісім  виборчих округів  з 
центрами  в  Тернополі,  Збаражі,  Кременці,  Зборові,  Бучачі,  Теребовля,  Чорткові,  Борщові,  в 
2009 р.  їх  число  зменшилось до п’яти  (центри  – мм. Тернопіль, Кременець,  Бучач, Чортків  і 
знову  м. Тернопіль  для  навколотернопільських  адміністративних  районів).  В  2012 р.  число 
округів збереглось – п’ять, але в черговий раз змінився підхід до  їх територіального напов‐
нення  (центри  –  мм. Тернопіль,  Збараж,  Зборів,  Теребовля,  Чортків).  Така  територіальна 
змінність може бути оцінена як спроба формування округів з врахуванням чиїхось політич‐
них інтересів та традиційно оцінюється як непрозора виборча технологія. Навіть за резуль‐
татами  трьох  останній  виборчих  процесів  можна  сказати,  що  кількість  виборчих  дільниць 
суттєво  зросла  до  2012 р.,  в  той  час  як  кількість  самих  виборців  зменшилась  [наші  розра‐
хунки  за  [3].  А  відомо,  що  саме  підсумкові  протоколи  виборчих  дільниць  стали  основним 
джерелом фальшування результатів голосування, тому зростання числа дільниць може бути 
основою для занепокоєння. 

Оцінюючи  показник  явки  виборців  на  дільниці,  варто  відмітити,  що  він  був  суттєво 
вищим  від  пересічноукраїнського  –  в  середньому  в  області  66,8 %,  в  той  час  як  в  Україні 
загалом  цей  показник  складав  58  %  (щоправда  загалом  в  Україні  парламентські  вибори 
2012 р.  відзначались  вкрай  низкою  явкою  виборців,  що  можна  оцінювати  як  психологічну 
зневіру  в  зміни,  пов’язані  з  процесом  виборів  та,  ймовірно,  з  думкою про можливі фальси‐
фікації й незначущість голосу  “маленького українця”). Найбільш пасивними були мешканці 
обласного центру,  явка яких  склала 62,4 %. В адміністративних районах області явка коли‐
валась  від  67 %  в  Зборівському,  Лановецькому,  Підволочиському,  Шумському  районах  до 
68,9 % в Бучацькому, Гусятинському, Монастириському та Теребовлянському районах. Макси‐
мальна  активність виборців впродовж дня  голосування припадала на проміжок від 12 до 16 
год.,  що  є  традиційним  для  областей  західноукраїнського  регіону  (за  ці  чотири  години  в 
округах області проголосувало від 43 % виборців в м. Тернополі до 47,2 % виборців в Бучаць‐
кому, Гусятинському, Монастириському та Теребовлянському районах). 

У виборчому процесі загалом було зареєстровано 21 політичне об’єднання. У відсотко‐
вому відношенні найбільша частка припадала на центриські партії – 9 політичних об’єднань 
(Партія  регіонів,  партія  “Україна  –  вперед”,  Українська  партія  “Зелена  планета”,  політичне 
об’єднання “Рідна Вітчизна”, політична партія “Україна майбутнього”, політична партія “Зе‐
лені”, політична партій “Нова політика”, Ліберальна партія України, Партія зелених України) 
або  42,8 %  від  загального  числа  суб’єктів  виборчих  відносин.  На  правоцентриські  та  праві 
політичні сили припадало 28,6 % політичних об’єднань (в абсолютному вимірі таких партій 
було  шість  –  Об’єднана  опозиція  “Батьківщина”,  УДАР,  “Наша  Україна”,  Радикальна  партія 
О. Ляшка, Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Українська національна асамблея). Такий же 
відсоток  і  відповідно  така  ж  кількість  політоб’єднань  припадала  на  ліві  та  лівоцентриські 
об’єднання (Соціалістична партія України, політична партія “Всеукраїнське об’єднання “Гро‐
мада”, Комуністична партія України, партія “Руський блок”, Народно‐трудовий союз України). 

Якщо ж  оцінювати  політичні  партії  виходячи  з  їх  ідеологічної  орієнтації  та  за  показ‐
ником подолання прохідного бар’єру в 4‐%‐ки, то в загальноукраїнському вимірі за багато‐
мандатним  виборчим  округом  три  політоб’єдання  або  60 %  від  числа  тих, що  пройшли  до 
парламенту, сповідують правоцентриські та праві ідеологічні погляди. По одній партії з тих, 
що пройшли до парламенту, підтримують центриські та ліві ідеї. 
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В Тернопільській  області  результати дещо  відрізнялись  від  загальноукраїнських.  Три 
партійні об’єднання, що подолали прохідний бар’єр представляли праві та правоцентриські 
ідеологічні напрямки і одна – центриський, таким чином в черговий раз підтвердивши свою 
прозахідну, проєвропейську орієнтацію та ментальну схожість з  західноукраїнськими обла‐
стями. 

Загалом  в  області  три  праві  та  правоцентриські  партії  (Об’єднана  опозиція  “Батьків‐
щина”, Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, УДАР) отримали підтримку 85,6 % тих, що про‐
голосували (в абсолютному вимірі – 480,3 тис. виборців). Якщо співставляти ці результати з 
парламентськими  виборами  2006 р.,  то  можна  констатувати  факт,  що  населення  області 
стало  більш  прагматичним  та  більш  згуртованим  в  своєму  виборі  –  тоді  за  партії  цього 
напрямку, котрі пройшли до парламенту проголосувало 75,9 % населення, а за партії, що не 
досягли прохідного бар’єру проголосувало дещо більше 19 % (в 2012 р. – 4,2 %) – це дозволяє 
твердити, що поступово відбувається консолідація електоральних уподобань населення під 
певною  ідеологічною  платформою,  а  не  тільки  персоналістичними  (харизматичними)  ри‐
сами лідерів. 

Правоцентриські сили, що були представлені Об’єднаною опозицією “Батьківщина” та 
партією УДАР, в сумативному показнику отримали перемогу в усіх адміністративних районах 
області – від 46 % в південних районах області (Борщівський, Чортківський та Заліщицький) 
до  58,4 %  в  Бережанському,  Зборівському,  Козівському,  Підгаєцькому  районах.  Водночас 
варто відмітити зростаючу популярність крайньо правих політичних сил (ВО “Свобода”), які 
підтримали  від  40 % виборців  на  півдні  області  до  23,5 %  –  в  північних  районах  області.  З 
одної сторони такі показники варто пояснювати високим вотумом довіри до відносно нової 
політичної  сили,  що  не  заплямувала  себе  у  владних  структурах,  а  з  іншої  –  це  реакція  на 
існуючу політичну ситуацію, яка знову вимагає “правішання” поглядів населення у зв’язку з 
політичними, економічним та суспільними процесами.  

Також  дані  вибори  продемонстрували,  що  партії  цетриського  спрямування,  що  під‐
тримують ліберальні ідеї з виключно економічною платформою, не мають підтримки в міс‐
цевого  населення  не  зважаючи  на  значущість  цього  фактора  для  розвитку  таких  депре‐
сивних територій як Тернопільська область. Найбільший спротив партіям з такою ідеологією 
сьогодні,  як  не  дивно,  зустріли  в  великих містах,  і  місто  Тернопіль  не  стало  винятком  –  їх 
підтримало  5,4 %  виборців  обласного  центру;  найвищою  підтримка  партій  цього  спряму‐
вання  була  в  північних  адміністративних  районах  області  –  за  всі  політсили  цього  ідеоло‐
гічного спрямування проголосувало майже 12 % виборців. В решті районів області спостері‐
гались незначна підтримка в межах 6–8 %.  

Виборці Тернопільської  області на парламентських виборах 2012 року на підтримали 
загальноукраїнської  тенденції  росту  популярності  лівих  сил,  які  традиційно  не  мають  під‐
тримки у цьому регіоні. 

Одномандатні виборчі округи можуть виступити певним “дзеркалом” реакції місцевих 
громад на політичну силу та конкретне ім’я, з якою ототожнюється ця партія. 

За  одномандатними округами в Тернопільській  області  було  висунуто кандидатів  від 
13 політичних об’єднань; окрім того досить значною була частка самовисуванці. 

Шість  партій  в  одномандатних  округах  представляло  центриський  напрямок,  що 
відповідало 46,1 % від загального числа політичних організацій, котрі висунули своїх канди‐
датів. П’яти партій  або 38,5 % від  їх  загального числа в  округах області  було представлено 
правими та правоцентриськими об’єднаннями. І дві партії (15,4 %) – це партії лівої ідеології. 

Але  переможцями  виборів  були  представники  виключно  правих  і  правоцентриських 
партій,  що  разом  зібрали  44,2 %  виборчих  голосів  за  кандидатів,  що  були  висунуті  відпо‐
відними політсилами та пройшли до парламенту. Варто відзначити, що до цього показника 
можна додати ще голоси 3,62 % виборців області, які віддали свої  голоси за кандидатів від 
правоцетриських та правих партій, котрі не пройшли до парламенту (в даному випадку роз‐
маїття політичних  уподобань одного  ідеологічного напрямку привело до певного розпоро‐
шення голосів і відповідно часткової втрати підтримки лідерів виборів). Але відрадно те, що 
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партійна  прихильність  загалом  відповідає  персоніфікованій  частині  електоральних  уподо‐
бань. Представники від правих сил мали перевагу в обласному центрі (їх підтримало 56,7 % 
виборців). Також кандидат від цих політсил переміг в Збаразькому, Лановецькому та Шумсь‐
кому районах, що можна вважати певною несподіванкою  і черговим проявом  “правішання” 
цих адміністративних територій. В решті адміністративних районів області основну підтрим‐
ку отримав кандидат від правоцетриських сил, що загалом є прогнозованою ситуацією. 

Таблиця 2
Результати парламентських виборів в Тернопільській області від 28.10.2012 

за багатомандатним виборчим округом* 

№ 
з/п 

Партія 
округ Область 

загалом 163**  164** 165** 166** 167** 
% осіб  %  осіб % осіб % осіб % осіб  %  осіб

1.  Всеукраїнське 
об’єднання 
“Батьківщина” 

36,48  39245  38,71  44622  43,40  52186  39,41  47174  36,57  37516  39,51  220743 

2.  Всеукраїнське 
об’єднання 
“Свобода” 

33,74  36297  23,51  27102  29,32  35266  31,06  37184  39,66  40685  31,46  176534 

3.  Політична партія 
“УДАР 
(Український 
Демократичний 
Альянс за 
Реформи) Віталія 
Кличка” 

18,04  19407  16,42  18928  14,97  18008  14,17  16967  9,44  9685  14,61  82995 

4.  Партія регіонів  4,19 4512  9,64  11117 4,83 5818 6,82 8164 6,41 6579  6,38  36190
5.  Політична партія 

“Наша Україна”  2,66  2866  3,62  4182  3,77  4534  4,62  5542  2,96  3041  3,53  20165 

6.  Комуністична 
партія України  2,50  2700  3,26  3764  1,00  1212  1,22  1462  1,68  1731  1,93  10869 

7.  Партія “Україна – 
Вперед!”  0,62  675  1,00  1157  0,54  653  0,50  610  0,56  582  0,64  3677 

8.  Радикальна 
Партія Олега 
Ляшка 

0,55  596  0,82  948  0,43  523  0,42  511  0,41  426  0,53  3004 

9.  Партія 
Пенсіонерів 
України 

0,21  235  0,64  744  0,27  336  0,28  347  0,34  349  0,35  2011 

10.  Соціалістична 
партія України  0,14  157  0,45  528  0,23  283  0,29  354  0,23  246  0,27  1568 

11.  Політичне 
об’єднання 
“Рідна Вітчизна” 

0,12  133  0,26  307  0,13  160  0,23  276  0,45  464  0,24  1340 

12.  Українська 
партія “Зелена 
планета” 

0,16  173  0,27  318  0,20  245  0,17  214  0,23  239  0,21  1189 

13.  Політична партія 
“Україна 
майбутнього” 

0,09  105  0,20  241  0,17  213  0,17  210  0,16  172  0,16  941 

14.  Українська 
Національна 
Асамблея 

0,06  66  0,17  203  0,12  148  0,13  165  0,19  200  0,13  782 

15.  Партія Зелених 
України  0,12  135  0,19  224  0,10  130  0,10  123  0,11  115  0,12  727 

16.  Політична партія 
“Зелені”  0,08  95  0,12  144  0,11  137  0,06  79  0,10  103  0,09  558 

17.  Ліберальна 
партія України  0,02  28  0,15  173  0,10  130  0,07  91  0,09  96  0,09  518 

18.  Політична партія 
“Нова політика”  0,04  51  0,13  156  0,06  81  0,05  70  0,13  141  0,08  499 

19.  Політична партія 
Всеукраїнське 
об’єднання 
“Громада” 

0,03  39  0,16  191  0,06  81  0,05  63  0,08  90  0,08  464 

20.  Партія “Руський 
блок”  0,04  47  0,12  144  0,04  57  0,05  62  0,06  63  0,06  373 

21.  Політична партія 
“Народно‐
трудовий союз 
України” 

0,01  13  0,05  58  0,03  40  0,02  30  0,04  51  0,03  192 

* розраховано за даними Центральної виборчої комісії [9]
** територіальне наповнення округів розкрито в табл. 1 
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Висновки. Кожні чергові вибори виступають своєрідним зрізом і суспільної активності, 
і  проявом  ідеологічної  прихильності.  Водночас  вони  дають  можливість  визначити  вектор 
ідеологічної прихильності населення. 

Територіальна  організація  виборчого  процесу  в  Тернопільській  області  близька  до 
оптимальної – кількість виборців між виборчими округами розподілена досить рівномірно, 
але  кількість  виборчих  дільниць  є  не  всюди  відповідною, що може  стати  незначною  пере‐
шкодою у можливості волевиявлення місцевого населення. 

Тернопільська  область  на  виборах  2012 р.  традиційно  продемонструвала  високу  явку 
виборців, виступивши одним з всеукраїнських лідерів за цим показником (майже 67 %), хоча 
населення  урбаністичного  округу  (№ 163,  м.  Тернопіль)  показало  певну  схильність  до  аб‐
сентеїзму (участь у виборах взяло дещо більше 62 % виборців). 

Електоральні  уподобання населення Тернопільської  області  загалом не  змінились  і  в 
порівнянні  з  попередніми  виборчими  каденціями  навіть  укріпили  усталену  традицію  під‐
тримки  правих  та  правоцентриських  сил,  що  сповідують  ідеї  націонал‐патріотизму  та 
прозахідного розвитку України. На останніх виборах за партії цих напрямків проголосувало 
загалом 85,6 % виборців, що є найвищим показником в перше десятиліття ХХІ ст. і дозволяє 
прогнозувати “правішання” поглядів місцевих мешканців. 
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справляє  значний вплив на трансформаційні процеси в  аграрній  сфері Столичного регіону, 
оскільки  від  розвитку  соціальної    інфраструктури  залежать  не  тільки  умови  проживання 
населення, а й продуктивність та якість праці, рівень професійного розвитку робочих кадрів, 
загальні умови праці та відпочинку сільських мешканців. 

Дослідженнями цієї проблеми займалися такі науковці: П. Т. Саблук, І. В. Прокопа, О. М. Бо‐
родіна, В. К. Збарський, М. А. Барановський. 

Традиційно  під  поняттям  “соціальна  інфраструктура”  розуміють  сукупність  різнома‐
нітних  закладів,  організацій,  послуг  і  сфер  діяльності,  які  забезпечують  сприятливі  умови 
життєдіяльності людей на виробництві та в побуті. 

На  думку  В. Збарського,  “Соціальна  інфраструктура  –  це  особливим  чином  терито‐
ріально організована, історично конкретна сукупність видів діяльності і відповідних їм галу‐
зей виробництва, підприємств і суспільних відносин, які забезпечують задоволення особис‐
того  (індивідуального)  споживання,  необхідного  для  збереження життя  населення,  відтво‐
рення робочої сили та її продуктивного суспільного споживання [3]. 

Соціальну інфраструктуру села складають: житлове та комунальне господарство, служба 
побуту,  будинки культури  (клуби),  транспорт, що  обслуговує населення, школи,  дитячі  до‐
шкільні  установи,  лікарні,  медпункти  тощо.  Об’єкти  соціальної  інфраструктури,  надаючи 
блага населенню, тим самим впливають на основне виробництво, зберігаючи  і поліпшуючи 
кількісно та якісно робочу силу та сприяють підвищенню добробуту селян. 

Рівень  розвитку  соціальної  інфраструктури  сільських  територій  Столичного  еконо‐
мічного  району  відображається  низкою  показників,  які  представляють житлово‐комуналь‐
ний  сектор,  освіту,  охорону  здоров’я,  культуру.  Зупинимося на  їх  характеристиці  більш де‐
тально. 

Однією з головних потреб людини є потреба в житлі. Це задоволення може виражатися 
в потребі мати хоч якийсь дах над головою, чи мати якісне житло з усіма видами комуналь‐
ного обслуговування. 

Загалом сільські мешканці Столичного економічного району досить добре забезпечені 
житлом.  У  2009 р.  на  одного жителя  у  Столичному районі  припадало  32,7 м2 житла, що на 
41 %  більше  рівня  1990  року.  Найкраще  забезпечені  житлом мешканці  Київської  області  – 
39,1 м2 , найгірше – Житомирського регіону, де цей показник становить 27,7 м2. 

Попри  те,  що  сільські  жителі  забезпечені  житлом  майже  повністю,  але  якість  житла 
знаходиться  на  досить  низькому  рівні.  Більшість житлових  будинків  не мають  каналізації, 
водогону, гарячого водопостачання, до того ж побудуванні ще за радянських часів. Складна 
ситуація  склалася  в  Столичному  економічному  районі,  де  благоустрій  житлового  фонду 
сільської місцевості знаходиться на дуже низькому рівні (табл. 1).  

Таблиця 1 
Обладнання житлового фонду Столичного регіону, % 

  1995  2000  2005  2007  2008  2009 

Питома вага загальної площі сільського житлового фонду, обладнаної 

водогоном  8,5  9,27  11,3  12,9  14,1  15,3 
каналізацією  4,9  7,1  9,3  10,9  12,2  13,6 
опаленням  7,1  20,0  33,1  35,1  41,2  41,8 
газом  83,8  84,6  85,4  86,4  86,2  86,0 

гарячим водопостачанням  1,8  2,4  2,9  3,6  4,0  4,5 
ваннами  4,4  6,4  7,9  9,3  10,5  11,8 

Складено за даними державної служби статистики 

До важливих показників розвитку соціальної  інфраструктури району належить забез‐
печеність населення та поселень закладами освіти. Адже якісна освіта в майбутньому дасть 
висококваліфіковані  кадри,  які  спроможні  вивести  сільські  території  з  кризового  стану.  За 
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статистичними  даними  у  сільській  місцевості  Столичного  економічного  району  нарахо‐
вується  1133  дошкільні  навчальні  заклади,  тобто  один  заклад  на  3,7  сільських  населених 
пунктів. Порівняно з 1990 роком кількість дошкільних закладів освіти зменшилась на 30 %, а 
кількість дітей у цих закладах досягла 50 % від рівня 1990 року, що пов’язано з погіршенням 
демографічної ситуації в сільській місцевості, а також міграцією молодого населення у міста. 
Загалом дошкільними закладами освіти забезпечені лише 33 % дітей відповідного віку. 

Дещо краще забезпечені сільські населені пункти району загальноосвітніми закладами, 
загальна кількість яких у 2009 році становила 2037 одиниць, що становить приблизно один 
заклад  на  два  сільські  поселення.  Але  порівняно  з  1990 роком  кількість  загальноосвітніх 
закладів  зменшилася  на  15,7  %,  ще  критичнішою  є  ситуація  із  зменшенням  контингенту 
школярів – 37,3 % , що в свою чергу пов’язано з кризовою демографічною ситуацією та мігра‐
ційним відтоком сільського населення у міста. 

Важливою складовою соціальної  інфраструктури є мережа закладів охорони здоров’я. 
Як  відомо,  стан  забезпеченості  населених  пунктів  закладами  охорони  здоров’я  –  основна 
запорука  розвитку  здорової  нації.  Загалом  у  Столичному  економічному  районі  один  лікар‐
няний заклад припадає на 15,5  сільських населених пунктів. Найкраще забезпечена медич‐
ними  закладами  Київська  область,  де  один  лікарняний  заклад  припадає  на  10,9  сільських 
населених  пунктів. Найгірша  ситуація  у Житомирській  області,  де  один лікарняний  заклад 
припадає  на  майже  21  сільське  поселення.  Порівняно  з  1990  роком  кількість  лікарняних 
закладів у Столичному суспільно‐географічному районі зменшилася на 44 %, а забезпеченість 
населення лікарняними ліжками – на 40 %. Це обумовлено як змінами у чисельності сільсь‐
кого населення, так і недостатнім фінансуванням медичної галузі. 

Кращою  є  ситуація  із  забезпеченням  населення  амбулаторно‐поліклінічними  закла‐
дами, кількість і ємність яких збільшилася на 12 % порівняно з 1990 роком. 

Найгіршою є ситуація із забезпеченням населення сільськими амбулаторіями та фельд‐
шерсько‐акушерськими  пунктами.  Згідно  “Довідника  соціальних  стандартів,  нормативів, 
вимог і обмежень” [2], у кожному селі має бути один ФАП або сільська амбулаторія. Але цей 
норматив насправді не виконується. Наприклад у Чернігівській області налічується 1485 сіл, 
а сільських амбулаторій і ФАПів – лише 810, тобто 675 сільських населених пунктів не мають 
ніяких закладів охорони здоров’я. У Житомирській області не мають медичних закладів 634 
сільські поселення. 

Одним із необхідних соціальних благ для розвитку людини є доступ до мережі закладів 
культури, відпочинку і дозвілля, а саме: будинків культури клубних закладів, бібліотек, тих 
об’єктів соціальної інфраструктури, які дають змогу задовольнити інтелектуально‐творчі та 
інтелектуально‐споживчі потреби громадян. 

За  період,  що  розглядається,  у  Столичному  економічному  районі  кількість  клубних 
закладів постійно знижується. Так, якщо в 1990 році  їх було 3264, то у 2009 році уже 2504, 
тобто кількість клубних закладів зменшилася на 23 %. Аналогічна ситуація із бібліотечними 
установами, кількість яких за такий же період скоротилася на 20 % (з 2776 до 2210).  

Досить  важливе  значення  для  сільських  мешканців  має  доступність  закладів  сфери 
послуг,  яка в умовах розосередженого розселення є  індикатором можливості  сільських жи‐
телів  задовольняти  потреби  у  найнеобхідніших  видах  послуг.  Для  того щоб  визначити  до‐
ступність  закладів  соціальної  інфраструктури ми використовували такі формули: R = √S/Зі   
та T = S/Зі, де Ri – радіус доступності закладу послуг j‐го виду; S – площа району; Зі – кількість 
закладів соціальної інфраструктури j‐го виду[1]. Показники доступності для окремих закла‐
дів  соціальної  інфраструктури  областей  Столичного  економічного  району  відображено  в 
табл. 2. 

Оцінка рівня розвитку соціальної інфраструктури сільських територій може здійсню‐
ватися  у  різний  спосіб.  Ураховуючи  значну кількість  галузей  сфери послуг,  на нашу думку, 
найдоцільніше  здійснити  таку  оцінку  на  основі  визначення  інтегрального  показника  роз‐
витку  соціальної  інфраструктури. У  даному дослідженні  було  використано формулу В.  Сав‐
чука [4]: 



Львів, 16–18 травня 2013 р.
Секція “Суспільна географія” 327 

 

m
i

i
i j i

f
I q

n

 
, 

де  І – узагальнений показник розвитку соціальної  інфраструктури (%);  fі – фактична забез‐
печеність і‐тим видом послуг; nі – нормативна забезпеченість і‐тим видом послуг; qі – коефі‐
цієнт пріоритетності і‐го виду послуг (визначається на основі експертних оцінок). 

Таблиця 2 
Радіус доступності та зона обслуговування закладів соціальної 

інфраструктури Столичного економічного району 

Київська  Житомирська  Чернігівська 
R, км  Т, км2  R, км Т, км2  R, км  Т, км2 

Магазини 

3,1  9,9  3,3 11,0 3,3 10,8
Школи 

5,9  35,8  5,7 32,0 6,3 39,6
Дошкільні заклади 

7,8  61,3  8,2 67,5 8,0 64,7
Лікарні 

16,5  272,8  19,5 378,5 17,9  322,2
Клуби 

5,7  33,2  5,0 25,4 6,2 38,8
Бібліотеки 

5,6  30,9  5,5 29,8 6,4 40,5
Розраховано автором 

 
Коефіцієнт  пріоритетності  присвоювався  виходячи  з  таких  критеріїв:  а) пріоритетної 

оцінки  об’єктів  сфери  послуг  (кількість  поселень  у  розрахунку  на  одиницю  даного  виду 
обслуговування);  б)  функції  центральності  та  значущості  цього  виду  послуг  для  забезпе‐
чення  життєдіяльності  населення;  в)  існуючих  наукових  досліджень  з  подібної  тематики. 
Виходячи з цих критеріїв кожен вид послуг  і  об’єктів отримав відповідний коефіцієнт. Для 
освітніх закладів – 0,75, забезпеченість житлом – 0,7, торговельного обслуговування – 0,65, 
установ медицини  –  1,  бібліотек  –  0,3,  клубних  установ  –  0,4,  об’єктів  ресторанного  госпо‐
дарства – 0,5. 

Інформаційною  основою  визначення  інтегрального  показника  рівня  розвитку  сфери 
послуг районів Столичного регіону стали дані статистичних щорічників Київської, Житомир‐
ської та Чернігівської областей за 2009 р. До аналізу було включено тринадцять показників 
забезпеченості населення різними видами послуг (X1 – рівень безробіття, %; Х2 – обсяг реа‐
лізованих  послуг  на  одну  особу;  Х3  –  кількість  дошкільних  на  10  тис.  осіб;  Х4  –  кількість 
денних загальноосвітніх закладів на 10 тис. осіб; Х5 – торгова площа магазинів на 1000 осіб; 
Х6 – забезпеченість житлом, м2 на одну особу; Х7 – кількість дошкільних закладів на 100 км2; 
Х8 – кількість лікарняних ліжок на 10 тис. осіб Х9 – кількість об’єктів роздрібного товарообігу 
на 100 км2; Х10 – кількість об’єктів ресторанного господарства на 100 км2; Х11 – кількість шкіл 
на 100 км2; Х12 – кількість бібліотек на 100 км2; Х13 – кількість клубних установ на 100 км2). 

Обрахунки  показали,  що  значення  інтегрального  показника  варіює  у  досить  значних 
межах. Мінімальне значення інтегральний показник має в Іванківському та Поліському райо‐
нах  Київської  області  4,24  та  4,75  відповідно. Максимальне  значення  цього  показника  має 
Києво‐Святошинський район – 15,6. Більшість же районів Столичного економічного району 
мають показник в межах від 6 до 9. 

Наступним  етапом  дослідження  соціальної  інфраструктури  стало  групування  районів 
за  інтегральним показником  її розвитку. Визначення кількості груп проводилося з допомо‐
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гою формули  Стерджесса: M  =  1  +  2,30259  lg  n,  де  n  –  кількість  адміністративних  районів. 
Обчислення показали, що найдоцільніше виділити п’ять груп. 

До  першої  групи  увійшло  12  районів,  які  характеризуються  найнижчим  розвитком 
соціальної  інфраструктури  (рис.  1).  Групу  районів  з  рівнем  розвитку  соціальної  інфрастру‐
ктури  нижчим  за  середній  складає  21  адміністративний  район.  Групу  районів  із  середнім 
рівнем розвитку соціальної інфраструктури представляють 15 адміністративних районів. До 
групи з рівнем розвитку соціальної інфраструктури вищим за середній відносяться 20 адмі‐
ністративних районів. Найвищий рівень розвитку соціальної інфраструктури мають два адмі‐
ністративні райони – Києво‐Святошинський та Обухівський, які є пристоличними. 

Соціальна інфраструктура безперечно є вагомим чинником тих трансформаційних про‐
цесів, які мали і мають місце в аграрній сфері Столичного регіону. Вплив закладів соціальної 
інфраструктури  проявляється  багатоаспектно.  Як  показав  попередній  науковий  аналіз,  ті 
райони, де на досить високому рівні знаходиться розвиток соціальної інфраструктури мають 
і добре розвинену аграрну сферу  (рис. 2). До цього висновку ми можемо дійти порівнюючи 
розвиток сфери послуг  і душових показників виробництва сільськогосподарської продукції. 
У  більшості  адміністративних  районів,  де  високі  показники  виробництва  сільськогоспо‐
дарської продукції, відносно добре розвинута і соціальна сфера. 

 

 
Рис. 2. Розвиток соціальної інфраструктури 

Столичного регіону у розрізі районів 
Рис. 2. Душові показники виробництва с/г 
продукції на одну особу, грн., 2009 р. 

 
Дослідження підтвердили твердження про те, що соціальна інфраструктура є вагомим 

чинником  тих  трансформаційних  процесів,  які  мали  і  мають  місце  в  аграрній  сфері  Сто‐
личного регіону. 
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Загальнодержавні  тенденції  розвитку  електоральних  процесів  в  Україні  обумовлені 

еволюцією  політичної  системи  держави  та  її  складових  (в  т.  ч.  політичної  культури  насе‐
лення),  зміною пріоритетності  чинників  територіальної диференціації  політичного просто‐
ру.  Загальною особливістю  електоральних процесів  вже  традиційно  стали  відмінності  резуль‐
татів голосування між західними та східними регіонами, що то посилюються, то дещо ніве‐
люються від виборів до виборів. Однак є група областей, які не піддаються закономірностям 
розподілу політичних явищ у державі; більше того − електоральні процеси в них часто мають 
непередбачувані  прояви. До  останніх  належить  Закарпатська  область,  яка,  незважаючи  на 
географічну приналежність до Західного регіону,  кардинально відрізняється  від  галицьких 
та  північно‐західних  областей  за  характером  електоральних  змін.  Таку  регіональну  специ‐
фіку  Закарпаття  формує  унікальна  комбінація  чинників:  прикордонне  положення,  багато‐
вікова  відокремленість  території  від  основного  етнічного  ядра  українців,  наявність  різних 
історико‐етнографічних зон, районів компактного розселення етнонаціональних меншин та ін. 

Тип політичної поведінки населення Закарпатської області характеризується високою 
підтримкою лівоцентристських та лівих партій, мінливістю політичних симпатій через надто 
великий  тиск  адміністративного  ресурсу,  електоральною  пасивністю  у  віддалених  пери‐
ферійних районах. Характерним є  і  етнонаціональний поділ електоральних процесів. Так, в 
середовищі угорського та румунського населення, які компактно розселені у прикордонних 
районах Закарпаття простежується недовіра до соціально‐економічної політики української 
держави  та  негативне  сприйняття  реформ  в  культурно‐освітній  сфері,  ініційованих  націо‐
нально‐демократичними силами. Тому впродовж усіх виборчих кампаній 1990−2000‐х років 
серед  етнічних  меншин  краю  стабільно  високою  залишається  підтримка  партій,  які  толе‐
рантні до офіційної двомовності [2]. 

Парламентські  вибори  2012  р.  в  Закарпатській  області  виявили  низку  особливостей 
політичної  поведінки  місцевих  виборців,  що  крім  регіональних  чинників  електоральних 
процесів, пояснюються також специфікою даних виборів на загальнодержавному рівні. Важли‐
вою  умовою,  яка  визначила  хід  виборчого  процесу  в  Україні  стало повернення до мажори‐
тарно‐пропорційної системи. Відтак, населення мало змогу голосувати не тільки за політичну 
партію,  а  й  визначити  місцевого  делегата  в  майбутньому  парламенті.  Опозиція  цього  разу 
була  представлена  кількома  політичними  силами  з  прогнозованою  високою  підтримкою 
виборців.  Помітно  краще,  ніж  у  попередніх  виборчих  кампаніях,  репрезентовані  партії  ВО 
“Свобода”  та  “УДАР  Віталія  Кличка”.  Дещо  несподіваним  стало  значне  зростання  популяр‐
ності Комуністичної партії України. Натомість, за підсумками всенародного волевиявлення, 
зійшли на політичний маргінес СПУ та “Наша Україна”. 
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Закарпатська  область  належить  до  тих  регіонів,  де  результати  голосування  мають 
незначні  відхилення  від  середньоукраїнських  (табл.  1).  Винятковим  в  цьому  відношенні  є 
помітно  вища  підтримка  “УДАРу”  та  відповідно  –  менша  популярність  комуністів.  Лідером 
виборчої  кампанії  2012  р.  стала  Партія  регіонів,  набравши  30,87  %  голосів.  Близьким  до 
загального  по  Україні  результат ВО  “Батьківщини”  (27,69% проти  25,54%);  тільки на  2,1% 
менше  від  середньоукраїнського  показника  отримала  ВО  “Свобода”  у  Закарпатті,  зате  рей‐
тинг цієї політичної сили виявився четвертим в області.  

Таблиця 1 
Результати парламентських виборів 2012 року, % [1] 

 
Партія 
регіонів 

ВО 
“Батьківщина” 

“УДАР” Віталія 
Кличка 

КПУ  ВО “Свобода” 

Україна  30,0  25,54  13,96  13,18  10,44 

Закарпатська 
область  30,87  27,69  20,03  5,03  8,35 

 
Межі та склад ТВО в Закарпатській області в ході виборів 2012 р. суттєво відрізнялися 

від попередньо визначених у 1998–2007 рр. Сталими залишились тільки кількість округів – 
шість, а також окремі окружні центри. На відміну від попередніх схем територіальної орга‐
нізації виборчого процесу, межі округів були проведені без урахування ареалів компактного 
розселення етнонаціональних меншин (як у 1998 і 2002 роках) та з нехтуванням адміністра‐
тивно‐територіального  поділу  області  (як  у  2006,  2007  роках).  Так,  територію  Іршавського 
району поділено між трьома, а Берегівського, Мукачівського і Тячівського – між двома окру‐
гами. У результаті такого розмежування, поселення найбільшої угорської меншини регіону, 
які утворюють суцільний ареал, віднесені до трьох різних виборчих округів області, а відтак 
етнонаціональний принцип розмежування порушений у територіальній організації виборів. 
Такі  зміни  були  введені  відповідно  до  нового  Закону  “Про  вибори  народних  депутатів”  та 
використані  у  багатьох  областях  з  метою  утворення  округів  максимальної  концентрації 
виборців, які підтримують провладні політичні  сили  і розпорошення електорату опонентів 
між кількома виборчими округами. Дієвість такого підходу очевидна: у трьох округах – Ужго‐
родському,  Берегівському  і  Свалявському перемогу  одержала Партія  регіонів  та  кандидати 
від  провладної  політичної  сили  по  мажоритарній  системі.  Опозиційні  партії  набрали  най‐
більше  голосів  виборців  у  Мукачівському,  Тячівському  (ВО  “Батьківщина”)  та  Хустському 
(УДАР  Віталія  Кличка)  округах.  Депутатський мандат  від  трьох  останніх  округів  отримали 
кандидати‐мажоритарники, які є членами впливової у регіоні партії “Єдиний центр” (табл. 2). 
Остання  співпрацює  з  провладною  Партією  регіонів  у  процесі  регіонального  управління 
(зокрема  формують  коаліційну  більшість  в  обласній  раді),  порівну  розподіляючи  райони 
впливу в Закарпатті. 

Загалом несподіваними виявились результати голосування по 70 округу, до якого вхо‐
дять  північні  і  центральні  райони  з  абсолютним  переважанням  етнічних  українців.  Насе‐
лення  цих  адміністративних  районів  впродовж  90–2000‐х  років  традиційно  прихильніше 
відносилось  до  національно‐демократичних  партій,  тим  самим  уподібнюючи  тип  електо‐
ральної поведінки місцевості з електоральним типом галицьких областей. Однак цього разу 
у 70 окрузі Партія регіонів перемогла з результатом 39,86 % голосів, що є найбільшим серед 
усіх  округів  Закарпаття.  При  цьому,  помітно  нижчою,  ніж  в  інших  районах  була  підтримка 
“УДАРу”  і ВО “Свободи”. Другим результат Партії регіонів виявився у 73 окрузі, що об’єднує 
більшість угорських поселень області. Цікаво, що в угорських районах популярність ВО “Сво‐
боди” та “УДАРу” за результатами останніх виборів є вищою, ніж в північних етнічноукраїн‐
ських. 

Таким  чином,  результати  парламентських  виборів  2012  р.  по  Закарпатській  області 
спростовують  до  цього  тенденційну  особливість  електорально‐географічних  процесів  в 
регіоні, а саме – поглиблення електоральної поляризації між етнічно українськими та етніч‐
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но  неоднорідними  районами.  Іншими  словами  –  електоральна  диференціація  області  все 
менше  залежить  від  етнонаціонального  чинника  передусім  внаслідок  надмірного  тиску 
адмінресурсу та ситуативної політичної поведінки регіональних лідерів. Наслідками адміні‐
стративних методів впливу, а також можливих фальсифікацій в ході виборів стали: 

Таблиця 2 
Результати голосування на парламентських виборах 2012 року за територіальними            

виборчими округами Закарпатської області [1] 

 
 

Результати 
 
 
 

Виборчі округи 
№, склад 

Результати голосування за партії, % 

Кандидат, який 
переміг по 

мажоритарному 
округу 

П
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68 – міста Ужгород, Чоп, 
Ужгородський район 

31,03  28,18  18,75  4,32  10,64  Ковач В. І.
(Партія регіонів) 

69 – місто Мукачеве, частина 
Берегівського, Іршавського, 
Мукачівського районів 

27,12  27,58  20,68  6,44  8,74  Балога В. І. 
(Єдиний центр) 

70 – Великоберезнянський, 
Воловецький, Міжгірський, 
Перечинський, Свалявський 
райони, частина Мукачів‐
ського району 

39,86  30,08  15,70  3,78  5,06 
Ланьо М. І. 

(Партія регіонів) 

71 – місто Хуст, Хустський 
район, частина Іршавського, 
Тячівського районів 

21,34  26,51  30,34  6,13  8,12 
Балога П. І. 

(Єдиний центр) 

72 – Рахівський район, 
частина Тячівського району 

26,06  27,12  21,88  5,26  10,7 
Петьовка В. В. 
(Єдиний центр) 

73 – місто Берегове, 
Виноградівський район, 
частина Берегівського, 
Іршавського районів 

34,0  25,37  16,68  5,22  7,78  Бушко І. І. 
(Партія регіонів) 

 
1) перемога мажоритарників від провладних політичних сил, попри абсолютну сукупну 

перемогу опозиційних партій по всіх округах; 
2) кардинально різні результати голосування у сусідніх адміністративних районах; 
3) поразка  представників  угорських  еліт  по  73 мажоритарному  окрузі  з  високою  част‐

кою етнічних угорців. 
Тільки на локальному рівні можна виявити політичні  симпатії менш чисельних етно‐

національних  груп,  які  компактно  проживають  в  окремих  селах  області.  В  прикордонному 
ареалі, який об’єднує декілька румунських сіл переконливо перемогла Партія регіонів, попри 
те, що  загалом  по  72  окрузі,  до  якого  належать  ці  поселення,  відносну  перемогу  одержала 
опозиційна ВО  “Батьківщина”  (здебільшого завдяки рахівським гуцулам). У  селі Гута Ужго‐
родського району, де переважає словацьке населення близько 45 % виборців віддали голоси 
за провладну партію, хоча у 2006, 2007 роках переконливу перемогу тут одержували націо‐
нально‐демократичні  сили.  У  німецьких  селах  – Шенборні,  Лаловому, Павшиному  та  інших 
вже традиційно жодна з політичних партій не отримала абсолютної підтримки, а у більшості 
поселень  з  чисельною  німецькою  меншиною  з  мізерним  відривом  перемогла  ВО  “Батьків‐
щина”. 
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Одна  з  найбільш  стійких  електорально‐географічних  тенденцій  в  Закарпатті  –  зро‐
стання  абсентеїзму  у  віддалених  периферійних  районах  збереглась  і  цього  разу.  Так,  най‐
нижча явка виборців зареєстрована у віддалених від обласного центру Тячівському (34,8 %), 
Хустському (39,4 %), Рахівському (40,2 %) районах, тоді як найвищою виявилась активність 
виборців Воловецького (67 %), Ужгородського (65,7 %) районів.  

Отже,  електорально‐географічні  процеси  в  Закарпатській  області  мають  ряд  винят‐
кових регіональних рис. При цьому, парламентські вибори 2012 року засвідчили, що специ‐
фічні явища відбуваються не лише в політичному житті етнічно неоднорідного прикордоння, а 
й  в  середовищі  етнічних  українців  та  призводить  до  поглиблення  поляризації  в  загально‐
державному масштабі  і не сприяє  інтеграції регіону в загальноукраїнський етнополітичний 
контекст. 

 
Список використаних джерел 

1. Вибори до Верховної Ради 2012 року:  [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http:// 
www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp001 

2. Склярська О.  Політико‐географічні  процеси  в  Закарпатській  і  Чернівецькій  областях  / 
Оксана Склярська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 228 с. 

* * * 
 

УДК  911.3 
 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА В УКРАЇНІ 

 
Стефанія Ляшенко 

 
Інститут географії Національної академії наук України, 

Україна, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 44, 
email: geoins@kiev.ldс.net 

 
Сучасний світ характеризується постійними трансформаціями, що все більше зумовлю‐

ються глобалізаційними процесами. Глобалізація в свою чергу, змінюючи економічний про‐
стір,  впливає й на  економіку  існуючих країн  світу.  За  умов постійних якісних та кількісних 
змін  в  світі,  кожна  держава  має  забезпечити  високі  темпи  свого  економічного  зростання 
шляхом ефективного функціонування економічної системи в державі, а також економічного 
інтегрування  в  світовий  простір.  Як  свідчать  результати  наукових  досліджень,  здійснення 
таких завдань вимагає підбору найбільш оптимального співвідношення існування та взаємо‐
дії великих,  середніх  і малих підприємств, що є однією з умов формування ринкової еконо‐
міки [1]. 

Важливим елементом ринкової економіки виступає саме мале підприємництво, як най‐
більш кількісне, динамічне та гнучке серед представлених вище. 

Для  комплексного  розвитку  економіки  країни,  поряд  з  великою  значущістю  малих 
підприємств  в  місті,  малі  підприємства  в  сільській  місцевості  також  відіграють  важливе 
значення. Малі сільські підприємства сприяють економічному відродженню села, надходжен‐
ню капіталу в сільську місцевість, забезпечують сільське населення додатковими робочими 
місцями  та  відповідним рівнем життя,  посилюють  конкурентоспроможність  сільськогоспо‐
дарської продукції,  а  також  створюють відповідне конкурентне  середовище та  інфраструк‐
туру. У зв’язку з вище зазначеним, стає очевидною необхідність функціонування малого під‐
приємництва в сільській території як основного елементу розвиненого господарства на селі. 

Проблемі  розвитку  малого  підприємництва  на  сільській  території  приділена  увага 
вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких слід виділити роботи О. Амосова, А. Кама‐
ляна, М. Маліка, М. Стельмащука, В. Федоренка, О. Рикуна, А. Арзені, Р. Еспості, Ф. Сотте та ін. 
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Маючи значні переваги, сільські малі підприємства особливо підтримують країни захід‐
ної  Європи,  оскільки  вони,  окрім  вище  зазначеного,  допомагають  залучити  інновації  в  сіль‐
ськогосподарський процес та підвищують інвестиційну привабливість сільської території. 

Розвитку сільського малого підприємництва має приділятися особлива увага і в Украї‐
ні,  оскільки  на  сьогоднішній  день  в  країні  невирішеним  залишається  питання  зайнятості 
сільського населення, спаду економічної активності села та ін. Як і малому підприємництву в 
цілому, цьому сектору повинна приділятися особлива увага як на законодавчому так і вико‐
навчому рівнях влади. Згідно із Законом України “Про державну підтримку малого підприєм‐
ництва” (19 жовтня 2000 року), в Україні суб’єктом підприємницької діяльності вважається 
будь‐яка організаційно‐правова форма та форма власності, в якій середньооблікова чисель‐
ність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного 
валового доходу не перевищує 70 млн. гривень. 

Варто зазначити, що сільське мале підприємництво має всі ознаки, що притаманні під‐
приємництву [2] (ризиковість, самостійність, спрямованість на прибуток), яке розташоване в 
сільській місцевості. Розміщення підприємств в сільській місцевості зумовлює попит на специ‐
фічний спектр товарів та послуг, пов’язаний з аграрною сферою. Проте виробничі відносини 
села не обмежуються лише сільськогосподарською діяльністю. Зокрема потрібно виділити й 
розвиток несільськогосподарської діяльності на селі. 

За  дослідженням  економістів,  до  суб’єктів  сільського  малого  підприємництва  відно‐
сяться селянські  (фермерські)  господарства, малі підприємства, та фізичні  суб’єкти підпри‐
ємництва [3, 4]. 

Згідно із статтею 2 Закону України “Про підприємства в Україні” до малих підприємств, 
що  пов’язані  із  сільськогосподарською  діяльністю  (фермерські  господарства)  відносяться 
підприємства,  на  яких  працює  до  50  осіб.  Переважно  фермерські  господарства  на  Україні 
представлені  сімейно‐трудовим  об’єднанням  людей  та  найманих  працівників,  що  спільно 
займаються сільськогосподарською діяльністю. 

Як  зазначає  М.  Леськів,  більшою  мірою  сільське  мале  підприємництво  знайшло  своє 
відображення на розвитку не аграрної сфери господарської діяльності, зокрема виробництві 
продуктів харчування, наданні послуг в сільському господарстві, веденні дрібної ярмаркової 
торгівлі,  будівництві,  розвитку  сільського  туризму,  наданні  освітніх  послуг  тощо. Така ши‐
рока диверсифікація господарства в селі забезпечує сталий економічний розвиток сільських 
територій, а також підтримує належний рівень життя сільського населення.  

Таким чином в поєднанні фермерських господарств та малих підприємств утворюється 
певна система сільських малих підприємств, пов’язаних між собою виробничими зв’язками, 
що в свою чергу формують мультифункціональне господарство [5] про створення якого наго‐
лошує Європейська політика розвитку села та сільського господарства загалом. У формуван‐
ні цього мультифункціонального господарства ключова роль відводиться саме малому під‐
приємництву, що здатне швидко адаптуватись до змін в потребах споживачів, політики щодо 
ведення господарства на селі та ін. 

Водночас потрібно наголосити на передумовах формування відповідного підприємниць‐
кого  клімату  в  селі,  без  якого  створення  та  розвиток  сільських  малих  підприємств  був  би 
неможливим: 
 людський капітал (освіченість населення, бажання займатись самостійною  діяльністю 

на власний ризик); 
 фінансовий капітал (грошові надходження до сільської місцевості); 
 сприятлива політика держави щодо створення малих підприємств. 

За  статистичною  інформацією  Європейської  комісії  з  питань  підприємництва    можна 
виділити позитивний досвід створення малих підприємств на сільській території Німеччини, 
Франції, Данії,  Великої Британії,  Словаччини  та  Італії,  в  яких  відсоток  сільських малих під‐
приємств від всіх видів підприємств  сільської місцевості  становить більше 40 %  [6]. Таким 
чином,  безумовно  зазначені  держави можна віднести до держав  з  розвиненим рівнем  сіль‐
ського малого підприємництва. 
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На  сьогодні  в  Україні  розвиток  сільського  малого  підприємництва  поки що  не  набув 
своєї  значимості  в  господарстві  країни.  Причиною  цього  стала  відсутність  вмотивованості 
людей сільської місцевості займатись не аграрною сферою діяльності, відсутність відповідних 
знань,  та  навичок  населення,  яке  хоче  займатись  несільськогосподарськими  видами  діяль‐
ності, слабка підтримка щодо малого підприємництва держави. 

За умови необхідної підтримки сільських малих підприємств з боку держави та ведення 
відповідної  політики  щодо  їх  функціонування,  сільські  малі  підприємства  можуть  суттєво 
покращити  економічну  ситуацію  сучасної  сільської  місцевості,  а  також  забезпечити  гідний 
рівень життя сільського населення. 

Все це робить актуальним приділення уваги проблемі розвитку малого підприємництва 
України в  сільських територіях,  а також сприяння широкої диверсифікації видів діяльності  
малого підприємництва в українському селі. 
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Развитие современной цивилизации в XXI веке, к сожалению, характеризуется много‐

образием  и  сложностью  острых  социально‐политических,  экономических  и  экологических 
проблем и вызовов. Сегодня мирового сообщество сталкивается с многочисленными и взаимо‐
связанными вызовами – от последствий кризиса до роста уязвимости от изменений климата 
и экстремальных погодных явлений. На этом фоне ему также приходится искать компромисс 
между  удовлетворением  растущих  потребностей  все  более  многочисленного  населения  в 
продовольствии и питании и ограниченностью природных ресурсов.  

Устойчивое  развитие  рыболовства  и  аквакультуры  играют  огромную  роль  в  обеспе‐
чении продовольственной безопасности и безопасности продуктов питания, а также в улуч‐
шении условий жизни миллионов человек. В последнем докладе по состоянию рыболовства 
и аквакультуры, представленном на открытии 30‐ой сессии Комитета ФАО по рыбному хозяй‐
ству, подчеркивается важный вклад сектора в благополучие и процветание населения мира. 
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В докладе “Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2012” утверждается, что 
сектор в 2010 году произвел рекордные 128 млн. тонн рыбы для потребления человека или в 
среднем 18,4 кг на человека, обеспечив более 4,3 млрд. человек 15 % от общего потребления 
белков животного происхождения. Рыболовство и аквакультура являются также источником 
дохода для 55 млн. человек. 

Быстрый  рост  населения  мира  и  начавшееся  истощение  рыбных  ресурсов  привели  к 
тому, что приоритеты мирового производства рыбной продукции объективно смещаются в 
сторону искусственного воспроизводства рыбных ресурсов за счет аквакультуры и рыбного 
хозяйства во внутренних и прибрежных водоемах. 

В настоящее время производство аквакультуры превратилось в значимую ветвь миро‐
вого рыбного хозяйства, обеспечивающую около 38,5 % объёмов его производства. Несмотря 
на  давние  традиции  развития  аквакультуры  в  отдельных  странах,  значительных  темпов 
роста в мировых масштабах эта отрасль мирового хозяйства достигла лишь во второй пол‐
овине  ХХ  в.  существенно  увеличив  объёмы производства  с  менее  чем  1 млн  т  в  1950  г.  до 
59,9 млн т в 2010 г. (без учета водных растений). С учетом культивируемых водных растений 
и  непищевых  продуктов  мировой  объем  производства  аквакультуры  в  2010  г.  составил 
79 млн.т. на сумму 125 млрд. дол. США. 

Преимущества этой отрасли обусловлены отсутствием зависимости от сырьевой базы, 
более низкими энергозатратами по сравнению с промыслом, приближенностью к береговым 
обрабатывающим комплексам, а главное – возможностью поставлять на рынки продукцию 
стабильного качества в любое время года. Так, за последние три десятилетия (1980–2010 гг.) 
мировое производство пищевой рыбы в секторе аквакультуры выросло почти в 12 раз при 
среднегодовом  приросте,  равном  8,8  %.  Прирост  производства  культивируемой  пищевой 
рыбы в 1980–2010 годах намного превысил рост мирового народонаселения (1,5 %), в резуль‐
тате  чего  среднегодовой  объем  потребления  культивируемой  рыбы  на  душу  населения 
увеличился почти в семь раз – с 1,1 кг в 1980 году до 8,7 кг в 2010 году, что соответствует 
среднегодовому приросту в 7,1 %. (табл. 1). Показатель вклада аквакультуры в мировое про‐
изводство  рыбопродуктов  для  человеческого  потребления  составил  47%  в  2010  году  по 
сравнению с 9 % в 1980 году. 

Таблица 1 
Объем производства мировой аквакультуры 

(рыбы, ракообразные, моллюски) 

Годы  Млн т. 
В том числе 

Стоимость, 
млрд. долл. внутренние 

воды 
морская 

1950  1,0  …  …  … 
2000  35,5  21,3  14,2  50,6 
2006  51,6  31,6  20,0  78,8 
2010  59,9  41,7  18,1  119,4 

 
Темпы роста производства аквакультуры в XXI веке остаются достаточно стабильными 

и  составляют примерно 7–8 % в  год,  о  чем  свидетельствует динамика мирового производ‐
ства аквакультуры с 2000 по 2010 г. За последнее десятилетие нашего столетия производ‐
ство рыбы и рыбопродуктов в искусственных условиях возросло почти вдвое – с 32,4 млн т 
до  59,9 млн  т.  соответственно,  в  то  время  как  объемы мировых рыбных  уловов  снизились 
примерно на 5 %  с  93,5 млн т.  до 88,9 млн т. Отмечаются рост  как морской,  так и  внутри‐
континентальной  аквакультуры  при  сравнительно  невысоких  темпах  как  морского  так  и 
континентального вылова. Внутриконтинентальная аквакультура составляет примерно 70 % 
от общего объёма производства аквакультуры и характеризуется более высокими темпами 
роста (примерно 6–7 % в год) при среднегодовых темпах морской аквакультуры 4 %. В стои‐
мостном выражении производство аквакультуры увеличилось на 45,2 % и составило 119 млрд 
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дол. США (без учета водных растений). Однако нельзя сказать, что за последние годы аква‐
культурная  промышленность  повсеместно  развивалась  равномерно.  Между  регионами  и 
странами  мира  существуют  большие  различия,  как  в  развитии  данной  отрасли  мирового 
хозяйства,  так и в  объемах производства получаемой продукции. Так,  в 2010  году на долю 
десяти ведущих стран‐производителей приходилось 87,6 % мировой культивируемой пище‐
вой рыбы по объему и 81,9 % – по стоимости (табл. 2). 

Таблица 2 
Производство аквакультуры по регионам мира  

Регион 
1970  1980  1990  2000  2010 

тонн  %  тонн  %  тонн  %  тонн  %  тонн  % 

Африка  10 271  0,4  26 202  0,6  81 015  0,6  339 676  1,2  1 288 320  2,2 
Северная 
и Южная 
Америка 

179 491  6,8  198 850  4,2  548 471  4,2  1 423 433  4,4  2 576 428  4,3 

Азия  1 799 101  70,1  3 552 382  75,5 10 801 359 82,6 28 422 189 87,7  53 301 157 89,0

Европа  575 597  22,4  916 181  19,6 1 601 524  12,2 2 050 958  6,3  2 523 179  4,2 

Океания  8 421  0,3  12 224  0,3  42 005  0,3  173 288  0,3  183 516  0,3 

МИР  2 566 882  100  4 705 841  100  13 074 379 100  32 417 738 100  59 872 600 100 
 
По объемам производства аквакультуры в мире лидирует Азиатско‐Тихоокеанский ре‐

гион.  Согласно  статистике  ФАО  на  долю  АТР  в  2010  г.  приходилось  89,0 %  рыбы  и  рыбо‐
продуктов, выращенных в секторе аквакультуры, при этом доля одного только Китая соста‐
вила 61,4 % (36,7 млн т) мирового производства. Китай за последние десятилетия продемон‐
стрировал  самые  высокие  темпы  роста  аквакультуры.  Это  относится  к  традиционной  для 
него  пресноводной  аквакультуре  –  выращивание  рыбы  в  прудовых  садках,  а  также  на  ри‐
совых чеках с использованием закрытых систем ирригации. В самой большой мере это отно‐
сится  и  к  сравнительно  новой  для  Китая  марикультуре,  продукция  которой  растет  ещё 
быстрее.  Организация  ООН  по  сельскому  хозяйству  и  продовольствию  (ФАО)  разработала 
специальную  программу,  которая  должна  способствовать  передаче  передовых  китайских 
технологий аквакультуры другим странам. Среди других стран региона большими объёмами 
производства рыбы и рыбопродуктов отличаются: Индия (4,6 млн т.); Вьетнам (2,7 млн т.); 
Индонезия (2,3 млн т.); Бангладеш (1,3 млн т.); Таиланд (1,2 млн т.); Филиппины (0,7 млн т.) 
и Япония (0,7 млн т.). 

В секторе аквакультуры Азиатско‐Тихоокеанского региона преобладают пелагические 
виды рыб (64,6 %), за которыми следуют моллюски (24,2 %), ракообразные (9,7 %) и разные 
другие виды (1,5 %). Для большинства стран этого региона аквакультура является средством 
обеспечения продовольственной безопасности, занятости населения и насыщения внутрен‐
него рынка. Отличительными чертами АТР региона являются доминирование (за исключе‐
нием  Центральной  Азии)  малых  фермерских  хозяйств  и  доминирование  пресноводных 
видов. В регионе высокий показатель потребления пищевой рыбы (около 30 кг/чел. в год). 

За  пределами  Азии  аквакультура  получила  значительно  меньшее  развитие.  Тем  не 
менее, в Западной Европе к странам аквакультуры можно отнести Норвегию, Испанию, Фран‐
цию, Великобританию, Италию. Страны Европейского региона в 2010 г. произвели 2,5 млн т 
рыбы и рыбопродуктов стоимостью 10,1 млрд дол. США, в том числе страны ЕС – 1,3 млн т. 
или 50 %. Несмотря на незначительный удельный вес региона в мировых объёмах производ‐
ства, а это примерно 4,2 %, европейская аквакультура считается мировым лидером по про‐
изводству  некоторых  ценных  видов  (лососёвых  рыб,  лаврака,  дорады,  тюрбо)  и  оказывает 
значительное содействие развитию аквакультуры в мире путём трансфера новых знаний и 
технологий.  Обновленная  Стратегия  ЕС  по  устойчивому  развитию  европейской  аквакуль‐
туры (EU Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture) нацелена на иссле‐
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дование  проблем,  возникающих  перед  отраслью,  что  делает  аквакультуру  Европы  более 
конкурентоспособной. 

В  аквакультурной  промышленности  Северной  Америки  в  2010  году  произведено 
656 423  т  продукции  стоимостью  около  9,7 млрд  дол.  США.  По  показателям  объема  доми‐
нируют пелагические рыбы (57,9 %), ракообразные (21,7 %) и моллюски (20,4 %). Развитие 
аквакультурного  сектора  в  регионе  крайне  неравномерно.  В  Северной  Америке  рост  аква‐
культуры в последние годы прекратился, однако в Южной Америке этот сектор динамично и 
стабильно развивается, особенно в Бразилии и Перу. На три страны региона – Чили, Брази‐
лию и Эквадор – приходится 74,5 % объемов производства и 77,9 % стоимости продукции. В 
Латинской Америке и Карибском бассейне в аквакультурную деятельность вовлечена 31 из 
44 стран региона, и данная индустрия формирует более 200 000 рабочих мест. Дальнейший 
значительный рост  аквакультурной индустрии в Северной Америке потребует политики и 
директив, которые защитят окружающую среду и в то же время обеспечат гарантии эконо‐
мической жизнеспособности сектора на международной арене. 

Быстрые темпы роста в последнее время характерны также для стран Ближнего Восто‐
ка  и  Северной  Африки.  Развитие  экономически  устойчивой  аквакультурной  промышлен‐
ности в регионе осуществляется с основным упором на пресноводное рыбоводство. 

Доля  Африки  в  общемировом  производстве  за  последние  10  лет  выросла  с  1,2 %  до 
2,2 %,  прежде  всего  благодаря  динамичному  развитию  пресноводного  рыборазведения  в 
странах Африки к югу от Сахары, главным образом в Нигерии, Уганде, Замбии, Гане и Кении. 
Доля пресноводной аквакультуры в этом регионе в 1990‐е годы снизилась с 55,2 % до 21,8 %, 
в  основном  под  воздействием  наблюдавшегося  в  Египте  активного  роста  культивации  в 
солоноватой воде,  но  затем в  2000‐е  годы вновь  возобновила рост и  в  2010  году достигла 
39,5 %. Подавляющее большинство объема аквакультуры в Африке составляют пелагические 
виды рыб (99,3 % по объему) при незначительной доле морских креветок (0,5 %) и морских 
моллюсков (0,2 %). Несмотря на некоторые успехи, потенциал производства двустворчатых 
моллюсков в морской воде остается почти полностью неосвоенным. 

Доля  Океании  в  общемировом  объеме  продукции  аквакультуры  сравнительно  неве‐
лика. В этом регионе в основном ведется производство морских моллюсков (63,5 %) и пела‐
гических  рыб  (31,9  %),  а  на  долю  ракообразных  (3,7  %,  в  основном  морские  креветки)  и 
других видов (0,9 %) в целом приходится менее 5 % суммарного объема продукции. В первой 
половине  1980‐х  годов  морские  двустворчатые  моллюски  составляли  порядка  95  %  всей 
продукции, но с развитием сектора культивации пелагических рыб (особенно атлантического 
лосося в Австралии и чавычи в Новой Зеландии) сейчас на их долю приходится менее 65 % 
общего объема продукции в регионе. Пресноводная аквакультура составляет менее 5% регио‐
нального производства. 

Если  продукция  аквакультуры  показывала  активный  рост  в  развивающихся  странах, 
особенно  в  Азии,  то  показатели  ее  среднегодового  прироста  в  промышленно  развитых 
странах в 1990‐х и 2000‐х годах составляли соответственно лишь 2,1 % и 1,5 %. В 2010 году 
их совокупная доля в мировом производстве культивируемой пищевой рыбы составила 6,9 % 
(4,1 млн. тонн) по объему и 14 % (16,6 млрд. долл. США) по стоимости в сравнении с 21,9 % и 
32,4 % в 1990 году. Производство продукции аквакультуры характеризовалось сокращением 
или стагнацией в Японии, Соединенных Штатах Америки, Испании, Франции, Соединенном 
Королевстве  Великобритании  и  Северной  Ирландии,  Канаде  и  Италии.  Исключение  соста‐
вила  Норвегия,  где  благодаря  разведению  атлантического  лосося  в  морских  ставках  про‐
изводство продукции  аквакультуры возросло  со  151  000  тонн в  1990  году до  более 1 млн. 
тонн в 2010 году. 

В  2010  году  основную  часть  ассортимента мировой  продукции  аквакультуры  состав‐
ляли  пресноводные  рыбы  (56,4  %  –  33,7  млн.  тонн),  на  второй  позиции  находились  мол‐
люски (23,6 % – 14,2 млн. тонн), на третьей – ракообразные (9,6 % – 5,7 млн. тонн), на после‐
дующих – проходные (6,0 % – 3,6 млн. тонн), морские рыбы (3,1 % ‐ 1,8 млн. тонн) и другие 
водные животные (1,4 % – 814 300 тонн). 



338 
Міжнародна наукова конференція
“Географічна наука і освіта: виклики епохи” 

 

В ближайшем будущем аквакультура будет оставаться самым быстрорастущим секто‐
ром производства продуктов питания животного происхождения в мире. 
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Малі міста, тобто поселення із чисельністю населення до 50 тис. осіб, формують опор‐

ний  каркас  розселенської  мережі  міст  Полісся  в  кожному  з  окремо  взятих  його  регіонів,  а 
саме:  Волинської,  Житомирської,  Київської,  Рівненської,  Сумської  та  Чернігівської  адмі‐
ністративних областей. У цих містах, станом на 1 січня 2012 року, проживало від 15,6 до 46,7 % 
міського населення зазначених вище регіонів. При цьому 1/3 населення малих міст зосеред‐
жується  тут  в  10 міських  поселеннях,  зокрема Боярці,  Василькові,  Вишневому,  Володимир‐
Волинському, Дубно,  Ірпені, Кузнецовську, Охтирці,  Ромнах та Фастові,  які мають людність 
понад 35 тис. осіб [7]. 

Суспільно‐географічні  аспекти  дослідження  територіальних  особливостей  розвитку 
розселенських та демографічних процесів міської мережі населених пунктів  у розрізі  окре‐
мих регіонів даної природно‐історичної області України, висвітлено у наукових працях А. І. До‐
ценка [4], В. О. Джамана [1], С. Л. Петрук [2], С. О. Пугача [3], Ю. І. Сологуба [5] та ін. 

Метою дослідження  є  виявлення  та  аналіз  особливостей  сучасного  екістико‐демогра‐
фічного  розвитку  регіональної  мережі  малих  міст  Полісся.  Досягнення  відповідної  мети 
передбачає вирішення таких завдань: 
 вивчення  наявного  стану  просторового  розвитку  поселенської  мережі  малих  міст  у 

розрізі конкретно представлених регіонів; 
 здійснення аналізу демографічного розвитку міст даної категорії впродовж останнього 

десятиріччя (2001–2011 рр.). 
У межах зазначених шести адміністративних областей Полісся розміщується 90 міст (у 

т. ч. 36 обласного значення) та 160 селищ міського типу, де проживає 4357,6 тис осіб насе‐
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лення. Серед них 1341,4 тис. осіб або 30,8 % мешкає у 71 малих містах, які характеризуються 
деякими особливостями їх екістико‐демографічного розвитку: 
 максимальною  часткою  їх  кількісного  представництва  –  від  80,0  до  90,9  %  у  посе‐

ленській мережі малих міст Київської, Рівненської, Сумської й Чернігівської областей та міні‐
мальною – від 63,6 до 72,7 % для міст Волинської й Житомирської областей (табл. 1); 
 найвищою  щільністю  мережі  малих  міст  Київської  області,  де  на  кожні  10  тис.  км2 

території припадає 7 відповідних міських населених пунктів, середня відстань між якими не 
перевищує 38,5 км; 
 широким варіаційним рядом їх чисельності населення, мінімальні значення якого при‐

таманні для м. Берестечка Волинської області (1,7 тис. осіб), а максимальні – м. Охтирки Сум‐
ської області (49,1 тис. осіб); 
 кількісним переважанням тут загалом групи міст із людністю від 10,0 до 20,0 тис. осіб, 

особливо  для  Київської  (Березань,  Богуслав,  Кагарлик,  Миронівна,  Сквира,  Тараща,  Тетіїв, 
Узин, Українка)  і Чернігівської (Бахмач, Бобровиця, Борзна, Городня,  Ічня, Корюківка, Мена, 
Новгород‐Сіверський, Носівка, Щорс) областей; 
 найбільшими значеннями середньої людності малих міст для Київської, Рівненської та 

Сумської областей, які складають від 21,7 до 23,6 тис. осіб. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика основних показників екістикодемографічного 

розвитку мережі малих міст Полісся (на 01.01.2012 р.) 

Показник  Волинська  Житомирська Київська  Рівненська  Сумська  Чернігівська
Кількість міст  11  11  26  11  15  16 

у т. ч. малих  8  7  21  10  12  13 
Щільність мережі 
малих міст на 
10 тис. км 2 

4  2  7  5  5  4 

Середня відстань 
між містами, км  50  71,4  38,5  45,4  45,4  50 

Середня людність 
малого міста, 
тис. осіб 

12,8  16,6  23,6  22,0  21,7  11,4 

Грипи малих міст за чисельністю населення, тис. осіб 
50,0 – 35,0  1  –  5  2  2  – 
35,0 – 20,0  –  2  6  3  4  – 
20,0 – 10,0  4  4  9  3  2  10 

10,0 – 5,0  1  1  1  2  4  2 
до 5,0  2  –  –  –  –  1 
Джерело: складено та розраховано за [7] 

 
Аналізуючи демографічний розвиток мережі малих міст Полісся, потрібно зазначити, 

що для неї  характерні  загальнодержавні  тенденції  прояву  депопуляційних процесів.  Однак 
здійснені  нами  розрахунки  за  період  2001–2011  рр.,  дали  можливість  виділити  окрему  їх 
групу в  складі 14 поселень Волинської, Київської та Рівненської областей, які відзначались 
позитивною динамікою зростання їх людності (табл. 2). 

Як видно, кількісно у цьому відношенні тут переважають міста Київської області, біль‐
шість яких розташовані в передмісті столиці: Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів та Українка, 
на відстані 12–35 км до її міської смуги. Серед них найвищі темпи зростання людності за вище 
зазначений період часу мають Вишгород (14,24 %), Українка (9,14 %) і Вишневе (7,39 %), де 
функціонують окремі підприємства гідро‐ та теплоенергетики, харчової, хімічної й будівель‐
ної  галузей  промисловості,  які  доповнюють  та  обслуговують  господарський  комплекс  м. 
Києва. 
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Таблиця 2 
Малі міста Полісся, які впродовж 2001–2011 рр., характеризувались 

темпами зростання їх чисельності населення 

№  Назва міста  Адміністративна область 
Темпи зростання чисельності 

населення, % 
1  Вишгород  Київська  14,24 

2  Камінь‐Каширський  Волинська  10,05 
3  Українка  Київська  9,14 
4  Вишневе  Київська  7,39 
5  Кузнецовськ  Рівненська  6,29 
6  Острог  Рівненська  5,19 
7  Костопіль  Рівненська  3,18 

8  Ірпінь  Київська  2,71 
9  Сарни  Рівненська  2,13 
10  Радивилів  Рівненська  1,84 
11  Володимир‐Волинський  Волинська  1,38 
12  Славутич  Київська  1,33 
13  Горохів  Волинська  1,15 

14  Обухів  Київська  0,31 
Джерело: розраховано за [6;7] 
 
Окремо на увагу заслуговує також й м. Славутич – одне із “молодих” малих міст України, 

населення якого складають працівники Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) та члени їх родин. Адже 
даний міський  населений  пункт  є  анклавом Київщини  на  території  сусідньої  Чернігівської 
області, знаходячись на відстані 40 км до її адміністративного центру та близько 120 км до 
столиці.  Загалом для нього притаманні доволі незначні  темпи зростання чисельності насе‐
лення (1,33 %), зважаючи на його статус міста‐супутника ЧАЕС. 

У  свою  чергу  з‐поміж  міст  Рівненської  області  максимальні  темпи  зростання  їх  люд‐
ності (6,29–5,19 %), впродовж 2001–2011 рр., припадають відповідно на Кузнецовськ та Острог. 
Перший  є  також  містом‐супутником  Рівненської  АЕС,  яка  розташована  в  межах  території 
Володимирецького  адміністративного району на  березі  р.  Стир. Другий  з них  –  адміністра‐
тивний  центр  Острозького  району,  знаний  освітньо‐науковий  та  культурний  осередок,  де 
розміщується  найстаріший  вищий  навчальний  заклад  України  XVI–XVII  ст.  –  Національний 
університет “Острозька академія”. Через місто проходять автомобільні шляхи регіонального 
значення: Острог – Кременець – Радивилів, а також Городище (Республіка Білорусія) – Сарни – 
Рівне  –  Старокостянтинів,  який  до  речі  й  забезпечує  розвиток  тісних  трудових  і  освітньо‐
культурних зв’язків між Острогом та сусіднім з ним Нетішином – міським поселенням‐супут‐
ником Хмельницької АЕС. 

Дещо нижчі темпи зростання чисельності населення (3,18–1,84 %) характерні для Косто‐
піля, що є важливим індустріальним центром Рівненської міської агломерації, транспортно‐
промислового центра Сарни, де розташований українсько‐білоруський пункт контролю Сар‐
ни – Лунинець, а також Радивиліва на південному‐заході. Останній є адміністративним цент‐
ром однойменного району,  поблизу якого пролягає  автомобільна магістраль міжнародного 
значення Київ–Чоп та ділянка залізничної лінії Здолбунів–Красне. До того ж Радивилівський 
район територіально межує одночасно із трьома сусідніми адміністративними областями, а 
саме: на північному‐заході – Волинською (Горохівський район), заході – Львівською (Бродів‐
ський район) та півдні – Тернопільською (Кременецький район). 

Максимальні темпи зростання чисельності населення за вище зазначений період часу, 
серед малих міст Волинської  області,  притаманні  тут  єдиному найбільшому  за  людністю,  в 
межах її північної частини, міському населеному пункту – Камінь‐Каширському (10,05 %), де 
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мешкає  близько  12,0  тис  осіб.  Разом  з  іншими  районними  центрами,  зокрема  селищами 
міського  типу  Ратне  і  Любешів,  він  знаходиться  у  прикордонній  із  Республікою  Білорусь 
п’ятдесятикілометровій зоні. Друге місце за цим показником посідає адміністративний центр 
Володимир‐Волинського району  (1,38 %),  західна частина якого має спільний кордон з Люб‐
лінським воєводством Республіки Польща. Найнижчі темпи зростання чисельності населення 
характерні тут для Горохова (1,15 %), також адміністративного центру однойменного району, 
який  географічно  розміщений  на  перетині  автомобільних  (Львів–Радехів–Луцьк)  й  заліз‐
ничних (Луцьк–Підзамче (Львів) шляхів Волинської та Львівської областей. 

Таким чином підсумовуючи результати нашого суспільно‐географічного дослідження, 
потрібно зауважити, що для розселенської мережі малих міст Полісся в цілому характерним є 
розвиток депопуляційних процесів. Особливо це стосується Житомирської, Сумської та Черні‐
гівської  областей,  де  впродовж  2001–2011  рр.,  жодне  із  міських  поселень  не  відзначалось 
зростанням  його  людності.  При  цьому  найвищі  темпи  скорочення  чисельності  населення 
(21,03–13,35 %) були притаманні тут 5 містам Київської  (Тараща, Яготин), Рівненської  (Ко‐
рець) та Сумської (Буринь, Ромни) областей. Натомість найвищими темпами зростання люд‐
ності (14,24–7,39 %) відзначались переважно малі міста субурбії Києва–Вишгород, Українка й 
Вишневе,  що  зумовлено  посиленим  розвитком  внутрішньо‐  та  міжрегіональних  міграцій 
населення до столичної міської агломерації. 
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В научной литературе уже давно встречается понятие “демографический процесс”, под 
которым  понимаются  процессы  рождаемости,  смертности,  брачности,  прекращение  брака, 
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миграции  и т. д. Сравнение основных демографических характеристик в различные периоды 
времени  или  сопоставление  разновременных  демографических  ситуаций  позволяет  уста‐
навливать изменения и тенденции развития населения. Это привело к введению понятия – 
геодемографический процесс [1]. 

Одними  из  первых  это  понятие  определили  в  конце  80‐х  –  начале  90‐х  годов  такие 
географы, как А. Г. Топчиев, С. Б. Куделина, А. И. Полоса, В. Л. Смольский [3]. 

Население  –  это ресурс необходимый  стране  в  социальной,  экономической и полити‐
ческой  сферах,  а  естественное  движение  населения  –  одна  из  самых  актуальных  проблем 
общества,  особенно  процессы  воспроизводства  населения,  естественной  убыли,  рождаемо‐
сти и смертности. 

Цель данной работы заключается в изучении геодемографических процессов регионов 
Германии  для  выявления  их  демографических  проблем.  Для  достижения  цели  решались 
следующие задачи: анализ литературных и статистических материалов, работа с геоинфор‐
мационными системами, обработка материалов и построение карт. 

Естественный  прирост  (убыль)  населения  является  одной  из  главных  характеристик 
геодемографических процессов, происходящих в обществе. Анализ составляющих естествен‐
ного прироста населения  (родившихся и  умерших)  за исследуемые  годы наглядно показы‐
вает влияние снижения числа родившихся и увеличения числа умерших на показатели есте‐
ственного движения населения. 

Для  Германии  характерен  так  называемый  “современный”  или  “рациональный”  тип 
воспроизводства населения. Этот тип воспроизводства характеризуется пониженной рожда‐
емостью, близким к  среднему уровнем смертности, низким естественным приростом и вы‐
сокой средней продолжительностью жизни [4]. 

Анализ  динамики показателей  за  период  с  1950 по  2010  годы приведен  в  таблице  1. 
Если до 1971 года наблюдался положительный естественный прирост населения, то начиная 
с  1972  года  прирост  сменился  убылью,  и  во  все  последующие  годы  эта  тенденция  сохра‐
няется. Естественная убыль населения за исследуемый период увеличилась более чем в 3,5 раза 
и в 2010 году достигла своего максимального значения ‐180,821 тысяч человек (‐2,21‰). 

Таблица 1 
Динамика естественного движения населения Германии, составлено по [1] 

Годы 
Рождаемость  Смертность  Естественный прирост 

Тыс. чел. 
на 1000 жи‐
телей, ‰  Тыс. чел. 

на 1000 жи‐
телей, ‰  Тыс. чел. 

на 1000 жи‐
телей, ‰ 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

1,116,701 
1,113,408 
1,261,614 
1,325,386 
1,047,737 
782,310 
865,789 
813,803 
905,675 
765,221 
766,999 
685,795 
672,724 
684,862 
682,514 
665,126 
677,947 

16,1 
15,6 
17,2 
17,4 
13,4 
10,0 
11,0 
10,5 
11,4 
9,4 
9,3 
8,3 
8,2 
8,3 
8,3 
8,1 
8,3 

748,329 
795,938 
876,721 
907,882 
975,664 
989,649 
952,371 
929,649 
921,445 
884,588 
838,797 
830,227 
821,627 
827,155 
844,439 
854,544 
858,768 

10,8 
11,2 
12,0 
11,9 
12,5 
12,6 
12,1 
12,0 
11,6 
10,8 
10,2 
10,1 
10,0 
10,1 
10,3 
10,4 
10,5 

 368,372 
 317,470 
 384,893 
 417,504 
    72,073 
 ‐207,339 
   ‐86,582 
‐ 115,846 
‐   15,770 
‐ 119,367 
‐   71,798 
‐ 144,432 
‐ 148,903 
‐ 142,293 
‐ 161,925 
‐ 189,418 
‐ 180,821 

5,31 
4,44 
5,26 
5,46 
0,92 
‐2.64 
‐1,1 
‐1,49 
‐0,19 
‐1,45 
‐0,87 
‐1,75 
‐1,80 
‐1,73 
‐1,97 
‐2,31 
‐2,21 
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Проведя сравнительный анализ демографических показателей естественного прироста 
районов  Германии  и  среднегерманских  показателей,  можно  выделить  следующие  типы 
земель (рис. 1): 
 земли с низким естественным приростом: Мекленбург ‐ Верхняя Померания, Бранден‐

бург, Саксония‐Ангальт, Тюрингия, Саксония, Саар; 
 земли  со  средним  естественным  приростом:  Шлезвиг‐Гольштейн,  Бремен,  Нижняя 

Саксония, Северный Рейн‐Вестфалия, Рейнланд‐Пфальц; 
 земли  с  высоким  естественным  приростом:  Берлин,  Гамбург,  Гессен,  Баден‐Вюртем‐

берг, Бавария. 
Как известно с 1950–1991 гг. Германия была раз‐

дробленным  государством  и  делилась  на  2  части  – 
Федеративную  Республику  Германия  (ФРГ)  и  Гер‐
манскую Демократическую Республику  (ГДР).  В  рас‐
сматриваемый период на всей территории Германии 
наблюдались  сравнительно  высокие  демографичес‐
кие  показатели,  но  Западная  Германия  (ГДР)  опере‐
жала Восточную (ФРГ). 

С  начала  1950‐х  гг.  и  до  1970  г.  наблюдалась  
высокая  рождаемость,  практически  в  2  раза  превы‐
шающая  современные  показатели.  В  этот  период 
осуществлялись планы по экономическому развитию 
страны. В 1950–1965 гг. был достигнут быстрый рост 
экономики,  который  назвали  “немецким  экономи‐
ческим  чудом”.  Для  удовлетворения  потребностей  в 
дешевой рабочей  силе Федеративная  Республика  Гер‐
мании  поддерживала  приток  гастарбайтеров,  чем  и 
обусловлен рост численности населения. И поскольку 
среди  переселенцев  преобладали  молодые  люди, 
рождаемость у них была выше, чем у коренных жите‐ 

Рис. 1. Естественный прирост населения 
по регионам Германии, (2010) 

составлено по [5] 

лей.  Также,  повышенная рождаемость  объясняется 
тем,  что  возвращающиеся,  после  Второй  мировой 
войны на родину, женатые солдаты пополняли свои 
семьи, а неженатые обзаводись ими. 

Другая  группа  иммигрантов  в  Германию  состояла  из  лиц,  искавших  политического 
убежища.  Кроме  того,  через  восточную  границу  Германии  проникало  значительное  коли‐
чество поляков, а также цыган из Румынии и бывшей Югославии. 

В последующие годы волны рождаемости наблюдались в 1980‐х гг. и 1990‐х гг. В целом, 
за период с 1995 по 2010 годы в показателях рождаемости резких скачков не наблюдается. 
Общее направление показателей указывает на снижение рождаемости. Население Германии 
не сокращается только за счет притока иммигрантов. 

Важным  фактором,  определяющим  характер  демографических  процессов,  является 
урбанизация.  Большая  часть  населения  Германии  проживает  в  крупных  городах  и  агло‐
мерациях. Социолог и специалист по урбанистике, профессор ТУ Дармштадта М. Лёв в своем 
интервью утверждает, что уровень урбанизации в Германии составляет примерно 88 %. Это 
означает, что большая часть населения живет в городах или связана с городской средой так, 
что его образ жизни можно назвать городским. Урбанизация влияет на рождаемость и харак‐
тер воспроизводства населения в целом [4]. 

Исходя  из  демографических  показателей  рождаемости  были  выделены  следующие 
типы земель Германии (рис. 2): 
 земли  с  низким  показателем  рождаемости:  Саар,  Бранденбург, Мекленбург  ‐  Верхняя 

Померания,  Нижняя  Саксония,  Саксония‐Ангальт,  Тюрингия,  Шлезвиг‐Гольштейн, 
Рейнланд‐Пфальц; 
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 земли  со  средним  показателем  рождаемости:  Саксония,  Баден‐Вюртемберг,  Бавария, 
Северный Рейн‐Вестфалия; 

 земли с высоким показателем рождаемости: Берлин, Гамбург, Бремен, Гессен. 
Что касается коэффициента смертности, то здесь 

показатели  имеют  волнообразный  характер.  Первая 
повышающая  волна приходится на  1950–1975  годы. 
За этот период число умерших выросло на 241,3 ты‐
сяч  человек.  Затем  наступил  длительный  спад,  а  с 
2007–2010 гг. – рост (вторая волна) и смертность уве‐
личилась на 31,6 тысячу человек, что в 7 раз меньше 
первой волны смертности. 

Впервые  за  исследуемый  период  в  Германии 
смертность превысила рождаемость в 1975 году, создав 
отрицательный  естественный  прирост  населения, 
который составил ‐2,64 ‰. Таким образом, с 1975 го‐
да  в  Германии наблюдается  естественная  убыль на‐
селения,  что  является  крайне  негативной  тенден‐
цией. 

Исходя из демографических показателей смерт‐
ности были выделены  следующие типы земель Гер‐
мании (рис. 3): 
 земли  с низким показателем  смертности: Бер‐

лин, Баден‐Вюртемберг, Гессен, Бавария; 

Рис. 2. Рождаемость по регионам 
Германии, (2010) составлено по [5] 

 земли  со  средним  показателем  смертности: 
Бранденбург, Рейнланд‐Пфальц, Шлезвиг‐Гольштейн, 
Нижняя  Саксония,  Северный  Рейн‐Вестфалия,  Бре‐
мен, Гамбург, Мекленбург ‐ Верхняя Померания; 

 земли  с  высоким  показателем  смертности:  Саксония‐Ангальт  Саксония,  Тюрингия, 
Саар. 

Такая  ситуация  в  Республике  Германия  воз‐
никла вследствие массы негативных привычек насе‐
ления: употребление алкоголя, курения; значительна 
роль культуры питания, образа жизни, а также изме‐
нений,  происходящих  в  структуре  общества,  затра‐
гивающих семью (свобода действий при выборе между 
различными формами  семьи  или  же  отказ  от  семьи 
вообще). 

Рассматривая  общее  направление  естествен‐
ного  прироста  населения,  можно  говорить  лишь  о 
стабильном уменьшении численности населения. Но‐
вейшие тенденции отрицательны, так как за послед‐
ние десятки лет  естественная  убыль населения  уве‐
личилась. Такая демографическая ситуация в Герма‐
нии  привела  к  тому,  что  страна  вынуждена  прини‐
мать меры направленные на устранение отрицатель‐
ных тенденций. 
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Географічне розташування  та природні  чинники на  всіх  етапах  історичного розвитку 
сприяли заселенню території Подільського Побужжя. Політичні  і соціально‐економічні чин‐
ники підсилювали або послаблювали цей процес, але ніколи його не зупиняли  і не перери‐
вали. Разом з тим, помітна диференціація природою середовища суттєво вплинула на особли‐
вості  заселення  та  формування  назв  населених  пунктів  окремих  його  регіонів.  Вивчення 
походження,  функціонування,  розвитку  і  поширення  географічних  назв  Подільського  По‐
бужжя  є  дуже  важливим  і  актуальним.  Це  дозволяє  отримати  інформацію  про  особливості 
його  заселення,  заснування  та  розміщення  окремих  населених  пунктів.  Значна  частина 
топонімів відображає імена їх засновників або власників, інші – розвиток у минулому певних 
виробництв, різноманітних ремесел, корисних копалин, історичні події, які стають причиною 
виникнення нових населених пунктів, або їх перейменування. 

Особливу  роль  у  назвотворенні  відіграє  природне  середовище.  Оскільки  антропоген‐
ний  вплив  на  природу  став  важливим  чинником  ландшафтогенезу.  Топоніміка  дозволяє 
здійснити глибокий екскурс до первинного стану природних ландшафтів, який був до осво‐
єння території людиною. 

Відомі давньоруські тексти, що являють собою збірники географічних назв  і  їх класи‐
фікацію.  У  найдавніших  руських  літописах  є  не  лише  географічні  назви,  але  й  спроби 
пояснення їх походження. 

Дослідження  топонімів  Подільського  Побужжя  частково  розглянуто  в  краєзнавчих 
нарисах Г. І. Денисика, В. Є. Любченко “Подільське Побужжя”, “Містечка Східного Поділля”.  

Причини виникнення назви  завжди приходять  із  оточуючого носія мови  середовища. 
Вводячи назву людина створює позначення лише для конкретного об’єкту, яке виділяє цей 
об’єкт із географічного ряду схожих з ним [8]. На думку топонімістів процес іменування тісно 
пов’язаний  із  процесом  ідентифікації  та  розрізнення  географічних  об’єктів.  Власні  назви 
мають  своє  мотивування.  Вони  завжди  історичні  та  соціально‐географічні  тому,  що  відби‐
вають  суспільні  уподобання  певних  епох,  характеризують  світогляд,  внутрішні  суспільні 
відносини,  ідеологію  та  традиції  господарювання.  Географічні  назви  відносяться  до  тих 
особливих слів, які неможливо пояснити доки не буде підкреслено зв’язок із об’єктом, який 
вони позначають. 

Для процесів раннього освоєння Подільського Побужжя – населенням із первісними та 
родовими характеристиками суспільної організації, традиціями, щодо побудови житла, виго‐
нів для худоби, організації аграрних угідь та способів обробітку земель, формування оборон‐
них укріплень, притаманним був диктат природного середовища (ландшафтних, кліматичних, 
геоботанічних, гідрологічних та інших особливостей місцевості). 
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Топографія поселень Подільського Побужжя визначалась двома чинниками: гідрологіч‐
ним  –  коливанням  рівня  води  в  річках,  близькістю  джерел  питної  води,  і  господарським  – 
заселювались райони, найбільш придатні для полювання, рибальства і збиральництва. 

В  палеоліті  (стародавній  кам’яний  вік  –  150–10  тис.  років  тому) Подільське Побужжя 
було заселене ще слабко. Загальні риси пізньопалеолітичних та мезолітичних (9–4 тис. років 
тому) стоянок утворювали куренеподібні, частково вкопані в землю житла, в яких мешкали 
парні родини. У пізньому палеоліті кількість населення значно зросла. Тодішні людські колек‐
тиви  поселялися  на  берегах  річок.  Дослідники  вирізняють  окремі  локальні  етнокультурні 
зони, близькі за рівнем розвитку й соціальною структурою.  

У VI–V тис. до н.е. племена, які населяли територію Подільського Побужжя, вступили в 
останню фазу кам’яного віку – новий кам’яний вік (неоліт) , який тривав до рубежу IV–III тис. 
до н.  е.  З цією епохою пов’язана поява нових форм господарства  –  скотарства та  землероб‐
ства. В порівнянні з палеолітом і мезолітом, кількість поселень дещо зменшується. На Поділь‐
ському Побужжі знайдено лише 20 поселень найбільш ранньої в Україні Буго‐Дністровської 
землеробської  культури  (VI–IV  тис.  до  н.  е.).  Поселення  розташовані,  здебільшого,  в  межах 
низьких  терас  та  на  островах  (с.  Скибинці  Тростянецького  району  Вінницької  області), що 
були віддалені одне від одного на 1,5–2,0 км. 

Важливим етапом заселення території Подільського Побужжя були епохи міді та брон‐
зи (IV–II тис. до н. е.). В ті часи помітно збільшилась кількість поселень, які існували 50–60 років 
на одному місці. Значна кількість залишків трипільської культури спостерігається у Немирів‐
ському  районі  Вінницької  області  біля  сіл  Байраківка,  Боблів,  Бондурівка,  Вишківці,  Зару‐
динці.  Поселення  були  приурочені  до  низько‐  і  високо  терасових місцевостей,  частково  до 
вододільних плато. Тут проживало до 500 і більше осіб [5]. 

В епоху бронзи (III–I тис. до н. е.) Правобережна Україна була заселена землеробсько‐
скотарськими племенами, лісостепова щільність яких у II – на початку I тис. до н. е. утворила 
праслов’янське  ядро.  В  цей  час  Подільське  Побужжя  було  відносно щільно  заселене.  Посе‐
лення приурочені  до низьких  терас,  балок,  схилів плато,  вододілів.  Вони були розташовані 
групами на відстані 2–3 км одна від одного, займали площі від 0,5 до 4 га, відомі до 18 га [6]. У 
епоху ранньої бронзи спостерігається розквіт крем’яної індустрії Поділля, а зокрема Поділь‐
ського Побужжя. Це було зумовлено потребами освоєння лісових масивів під оранку, розши‐
ренням зв'язків з іншими племенами, а також накопиченням досвіду видобутку та обробітку 
кременю. Вироби з Подільського кременю були   відомі в Прикарпатті  і майже по всій тери‐
торії Польщі, а також у Прибалтиці. В епоху ранньої бронзи на Поділлі крем’яне виробниц‐
тво,  поряд  з  землеробством  та  тваринництвом,  стає  однією  з  основних  форм  господарю‐
вання. Кремінь  успішно конкурує  з місцевою міддю,  виплавка  якої  була надто  важкою. Ка‐
м’янецьк‐Подільський, Кам’янка, Кремінна, Кремінний, Крупець (крупець – зернистий пісок) 
Хмельницької  області  характеризують  корінні  породи,  які  входять  до  складу  поверхневих 
форм  рельєфу  і  складають  основні  види  нерудних  корисних  копалин  області.  Є  думка,  що 
назва Дашів (Іллінецький район) походить від татарського “камінь”.  

У минулі часи значні площі Подільського Побужжя були вкриті лісами. Люди займались 
збиральництвом,  полюванням,  використовували  деревину  для  власних  потреб.  Тому  часто 
зустрічаються такі назви населених пунктів як село Лісниче Бершадського району; села Під‐
лісний Ялтушків,  Лісове  та Міжлісся  Барського  району;  село Лісова Лесіївка Калинівського 
району; село Дубина Могилів‐Подільського району; села Лісне та Підлісне Літинського району; 
села Підлісівка та Дубина Тиврівського району; села Борівське, Лісничівка та Рахни – Лісові 
Шаргородського району; село Підлісівка Ямпільського району. 

У VII–II ст. до н. е. (епоха раннього заліза) осіле населення лісостепових районів Право‐
бережної  України,  зокрема  Подільського  Побужжя,  поступово  витісняють  рухливі  і  досить 
сильні у військовому відношенні скіфські племена. Формується племінне об’єднання, відоме 
під назвою “Скіфія”. Скіфи мали тісні зв’язки з античним світом, зокрема з культурою старо‐
давньої  Греції.  Вони  залишили після  себе численні пам’ятки,  серед яких виділяються  горо‐
дища і кургани. Городища будували на вигідних у стратегічному відношенні місцях, їх площі 
від 8 до 35 га, інколи 100 га. Одне з найбільших скіфських городищ України знаходиться на 
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південно‐східній околиці м. Немирів Вінницької області. Його площа 150 га, висота оборон‐
них валів і сьогодні від 3–4 до 12–16 м [3]. До цього часу збереглися назви населених пунктів 
та урочищ: Немирівське городище, Ямпільський район урочище “Гайдамацький яр”. 

Багато  топонімів  отримали  назви  від  залягання  та  використання  корисних  копалин 
серед них: Заруддя (Іллінецького району), Зарудинці (Немирівського району) та Зарудне вка‐
зують на поклади болотної залізної руди. 

Відносно  щільно  було  заселене  Подільське  Побужжя  слов’янськими  землеробськими 
племенами протягом I тис. до н. е. Тут розвивалась Зарубинецька, Черняхівська та інші куль‐
тури. Поблизу села Забужжя Немирівського району Вінницької області були знайдені залиш‐
ки поселення черняхівської культури. Загалом знайдено кілька сотень поселень цього часу. 
Вони утворювали групи здебільшого неукріплених поселень. Найбільші з них займали площі 
до 30–40 га. Щільність населення складала 4–5 осіб/км². 

З початку VIII  ст. наступає вищий етап  соціально‐економічного розвитку  східних  сло‐
в’ян. Його процеси зумовили розклад общинно‐родового устрою та формування феодальних 
виробничих  відносин,  сприяли  активному  заселенню  території  та  виникненню  господар‐
сько‐адміністративних центрів‐градів  і ремісничих поселень. Швидка поява в середині течії 
Південного Бугу городищ із сформованою давньоруською матеріальною культурою розвине‐
ного X ст. є відображенням широкомасштабного заселення й появи тут уличів. [2]. Розвиток у 
часі і просторі йшов нерівномірно. Лаврентіївський літопис повідомляє, що в 1032 р. “…Яро‐
слав почав ставити городи по Роси”. В XI–XII ст. великі поселення укріплюються захисними 
спорудами –  валами  і  ровами,  будуються перші фортеці.  Разом  з  тим, Подільське Побужжя, 
завдяки  спустошувальним набігам  кочовиків,  було  заселене  слабко.  Значну  кількість  посе‐
лень  знищили  в  XIII–XIV  ст.  татаро‐монголи.  Від  поневолення  населення  Подільського  По‐
бужжя рятується в лісах, природних  і штучних печерах. Останні до цього часу збереглися у 
Хмільнику, Барі, Тульчині, Немирові, селах Сокілець, Печера, Селище та ін. 

У XV–XVI ст. Подільське Побужжя, особливо його східна частина, зазнало спустошливих 
набігів кримських татар. На шляхах постійного руху – Чорному (Придніпровська височина), 
Кучманському (Дністровське‐Бузьке межиріччя) татари спалювали лісові масиви, знищували 
населені пункти та поневолювали людей. В реєстрах за 1493, 1530 та 1542 роки лісостеп по 
Дністру та Побужжю представлений як “пустеля”. В Летичівському повіті налічувалося всього 
750,  у Меджибівському  –  2050,  у  Хмільницькому  –  2135  осіб.  На  південь  від  Брацлава  без‐
людні незаселені простори. 

Незважаючи  на  набіги  кримських  татар,  люди  продовжували  займатись  різними  ре‐
меслами. Починаючи з XIV ст., в XV і першій половині XVI ст. посилився процес переростання 
домашніх промислів у кустарні і відокремлення ремесла від сільського господарства. Зрост‐
ала кількість ремісників, для яких ремесло стало основним заняттям, а не додатковим дже‐
релом існування. Виникають висилки, присілки і навіть цілі села ремісників різних спеціаль‐
ностей – бондарі, ковалі, гончарі, олійники, чимбарі, кушнирі та інші. Назви спеціальностей, 
які  закріпились  за  ремісниками  як  прізвиська,  стали  основою  для  виникнення  власних 
найменувань  таких  населених  пунктів,  як  Бондарівка,  Боднарівка,  Ковалівка,  Олійники, 
Чимбарівка, Кушнірівка та інші. 

У другій половині XVI – на початку XVII ст. кількість татарських набігів на Подільське 
Побужжя, дещо зменшилась. В проміжках між ними починається відбудова міст і сіл. 

Після  нашестя  татаро‐монголів  на Подільському Побужжі  розпочинається масове  бу‐
дівництво оборонних споруд: фортець, замків, укріплених городищ, монастирів. Відомо, що 
внаслідок  татаро‐монгольської  навали,  нападів  загонів  кримських  татар,  феодальних 
міжусобиць, народних повстань, багато давніх міст було знищено. За неселеними пунктами, 
які виникали у місцях знищення укріплених поселень, інколи закріплялась назва городище. 
Про  це  свідчать  назви  таких  населених  пунктів:  Городище,  Городиска,  Городисько,  Город‐
ківка, Городок Вінницької та Хмельницької областей. 

Вапняк, пісковик, граніт широко використовуються в цивільному будівництві (палаци, 
культові  споруди,  архітектурні  ансамблі  в  містах,  дороги,  мости,  дамби  тощо).  Вапнярка  – 
вказує  на  залягання  покладів  вапняку;  на  поклади  гранітів  вказує  назва  села  Гранітне Не‐
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мирівського  району.  Виникають  кустарні  каменотесальні  промисли.  Теребовлянські  піско‐
вики і побузькі граніти в XIV–XV ст. експортували в східні регіони, вони доходили до Китаю. 
Крім будівництва, піски починають використовувати для виробництва скла, гіпси – в порце‐
ляно‐фаянсовій промисловості, відновлюється видобуток та переробка болотних руд. 

Інтенсивний  розвиток  капіталістичних  відносин  у  країнах  Західної  Європи  та  їх  про‐
никнення на Правобережну Україну, багатство природних ресурсів та вільних для поселення 
земель без сплати податків сприяли заселенню території Подільського Побужжя наприкінці 
XVII та в XVIII ст. У 1776 р. в межах Подільського Воєводства проживало 620 тис. осіб, середня 
щільність населення Побужжя реформа 1861 р. Уже в середині XIX ст. в Подільській губернії 
налічувалось 112 містечок, 1478 сіл, 520 слобід і майданів, 21 хутір [2]. 

Південні,  передстепові  райони,  крім  місцевого  населення,  поступово  заселяли  коло‐
ністи – вихідці із Західної Європи. Тут кожна сім’я, зокрема німецьких колоністів, отримувала 
60 десятин землі, звільнялась від податків на 50 років і назавжди – від служби в армії, отри‐
мувала  необхідну  кількість  грошей  і  будівельних  матеріалів.  Таке  “зразкове”  господарство 
наприкінці  XIV  –  на  початку  XX  ст.  було  організоване  і  функціонувало  в  містечку  Шпиків 
теперішньої Вінницької області. 

Формування топоніміки  будь‐якої  території  відбувається  під  впливом  певних  геогра‐
фічних  чинників. Аналіз  їх  незначної  частини  показує,  що  топоніміка  в  окремих  випадках 
виступає як  “жива”  географія  і  є цінним джерелом для вивчення  географічної  індивідуаль‐
ності  певної  місцевості,  пов’язана  із  специфічними  особливостями  її  господарського  осво‐
єння.  Особливості  заселення  Подільського  Побужжя  дають  нам  важливу  інформацію  про 
розвиток  та  поширення  географічних  назв,  їх  значення  у  житті  людини,  причини  виник‐
нення та формування в  тій чи  іншій місцевості.  Безпосередній  зв’язок  з природнім  середо‐
вищем, історичними подіями, соціально‐економічними умовами проживання людей. 
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ські господарства. В останнє десятиріччя кількість таких господарств є досить стабільною, а 
частка в обсязі виробництва валової продукції та у площі сільськогосподарських угідь знач‐
ною.  Особливо  доцільним  є  створення  фермерських  господарств  у  тих  регіонах,  де  пере‐
важають дрібні поселення. 

Як відомо, фермерські господарства є формою підприємницької діяльності громадян із 
створенням  юридичної  особи,  які  виявили  бажання  виробляти  товарну  сільськогосподар‐
ську продукцію, займатися її переробленням та реалізацією, з метою отримання прибутку на 
земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства [1]. 

За кількістю та питомою вагою фермерських господарств Кіровоградська область вхо‐
дить  в  число  лідерів  аграрного  ринку  України,  посідаючи  4  місце  (5,9  %).  Панівні  позиції 
область  також  займає  і  за  площею  сільськогосподарських  угідь,  наданих  у  користування 
фермерським господарствам (2 місце) та за часткою ріллі, що припадає в середньому на одне 
господарство (3 місце). 

Протягом останніх років у Кіровоградській області проявляється тенденція незначного 
зменшення кількості фермерських господарств. Станом на 2011 р. було зареєстровано 2457 фер‐
мерських господарств, що на 6,4 % менше, ніж у 2007 р., коли була зареєстрована найбільша 
кількість господарств – 2625. Проте з 2000 року чітко простежується динаміка поступового 
зростання площ сільськогосподарських угідь фермерських господарств Кіровоградщини.  

Аналізуючи  кількісні  показники  фермерських  господарств  області,  можна  зробити 
висновок про пряму залежність кількості даних господарств від площі районів. Максимальна 
чисельність представлена в найбільших Маловисківському  (201  господарство), Кіровоград‐
ському  (200)  та  Новоукраїнському  районах  (197).  Відповідно  найменша  кількість  фермер‐
ських господарств в Устинівському (42) та Вільшанському (50) районах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кількість фермерських господарств за районами Кіровоградської області 

 
Фермерські  господарства  області  надають  перевагу  виробництву  продукції  рослин‐

ництва,  частка  якої  в  загальному  виробництві  сільськогосподарської  продукції  в  2011  р. 
склала  94,5 %  [3].  В  умовах  розвитку  ринкових  відносин  фермери  орієнтуються  на  вироб‐
ництво продукції,  яка  користується підвищеним попитом  і  є прибутковою. Найбільш попу‐
лярною сільськогосподарською продукцією регіону є  соняшник, частка вирощування якого 
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фермерськими  господарствами  складає  28,4 %,  а  рентабельність  виробництва  є  найвищою 
протягом  останніх  років  і  складає  70,8  %.  Фермерські  господарства  всіх  без  виключення 
адміністративних районів області займаються вирощуванням зазначеної культури, а багато‐
річними  лідерами  в  цьому  виді  діяльності  є  Долинський,  Бобринецький,  Кіровоградський 
райони.  Традиційно  популярним  в  області  залишається  вирощування  зернових  та  зерно‐
бобових культур, частка вирощування яких фермерськими господарствами складає 22,7 %, а 
рентабельність виробництва – 21,3 %. Найбільші площі та валовий збір цих культур у Кірово‐
градському, Добровеличківському, Новоукраїнському та Олександрійському районах [3]. 

Найменш  популярними  серед  продукції  рослинництва  є  цукрові  буряки  та  картопля, 
які вирощують у фермерських господарствах лише шести та семи районів області відповідно. 

Серед  основних  факторів,  які  впливають  на  темпи  й  ефективність  розвитку  фермер‐
ських господарств, ми вважаємо за необхідне виділити такі: 
 політику  держави  в  області  становлення  та  розвитку  фермерства,  а  також  загальну 

несприятливу  економічну  кон’юнктуру,  пов’язану  з  тривалою  відсутністю  соціально‐
економічної стабільності та високим ступенем ризику господарської діяльності; 

 відсутність  необхідної  ринкової  інфраструктури  та  проблеми  з  забезпеченням  госпо‐
дарств сільськогосподарською технікою; 

 труднощі з фінансовою підтримкою та кредитуванням фермерських господарств. 
Таким чином, можна зробити такі висновки: 
1. Фермерські господарства мають суттєвий вплив на підвищення зайнятості та доходів 

сільського населення; особливо істотна роль цієї форми організації виробництва в невеликих 
населених пунктах, де немає інших, альтернативних джерел доходів для населення; 

2. В окремих областях України, таких, наприклад, як Кіровоградська, фермерські госпо‐
дарства  роблять  досить  вагомий  внесок  в  економіку  цих  регіонів,  виробляючи  11  %  від 
обсягу всієї сільськогосподарської продукції. 

3.  Фермерські  господарства  та  господарства  населення  зберігають  різноманітність 
можл‐востей зайнятості сільського населення та збереження стабільного для нього способу 
життя,  надають  гарантію  продовольчого  забезпечення  країни  та  її  регіонів  у  будь‐яких 
економічних умовах. 
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угруповань, Україна нині намагається знайти своє місце у цій системі координат, визначити 
свої  геополітичні  та  геоекономічні  цілі.  Вони  мають  узгоджуватися  з  соціально‐економіч‐
ними та екологічними потребами держави, сприяти формуванню сприятливого іміджу Украї‐
ни  на  міжнародній  арені  та  забезпеченню  добробуту  населення.  Однак  нині  Україна  часто 
виступає об’єктом геополітичних ігор, що ускладнюється політичною нестабільністю, залеж‐
ністю від довізних енергоресурсів, ресурсною орієнтацією економіки. 

Вплив  геополітичних  чинників  на  соціально‐економічний  розвиток  України  проявля‐
ються у таких основних формах, як міжнародні економічні конфлікти, проникнення інозем‐
ного  капіталу  та  контроль  над  стратегічними  секторами  економіки,  наслідки  інтеграції  у 
міжнародні економічні структури. Результатом цього впливу стають зміни у структурі еко‐
номіки, зовнішньоекономічної діяльності, ринку праці кожного регіону. Змінюються доходи 
населення  та  рівень  життя.  Це  може  вплинути  на  трудову  мобільність  населення  та  пере‐
розподіл міграційних потоків. Геополітичні чинники, у тому числі підписання міжнародних 
угод,  впливають на  екологічну  ситуацію  в  країні  в  цілому  та  регіонах  зокрема.  Виявленню 
соціально‐економічних передумов міжнародних економічних конфліктів та їх прояву у Львів‐
ській області присвячена ця стаття. 

Виклад основного матеріалу.  Соціально‐економічний розвиток Львівщини,  її конку‐
рентні позиції, ринки, чутливі до геополітичного тиску з боку  інших держав та угруповань, 
значною мірою визначається  географічними  чинниками. Це  зокрема  геополітичне положе‐
ння  регіону  в  західній  частині  України  на  перетині  важливих  транспортних  осей,  потоків 
товарів,  послуг,  робочої  сили,  технологій,  власні  запаси  енергоресурсів,  унікальний рекреа‐
ційно‐туристський  потенціал.  За  економічним  потенціалом  Львівська  область  є  лідером 
серед західних регіонів, посідає десяте місце в Україні  за обсягом ВРП (3,85 % у 2010 р.) та 
обсягом  сільськогосподарської  продукції  (4,2 %  у  2010  р.),  дев’яте  –  за  реалізованою  про‐
мисловою  продукцією  (2,7 %  у  2011  р.).  Найбільші  підприємства  Львівщини  працюють  у 
галузях торгівлі нафтопродуктами (концерн “Галнафтогаз”) та нафтопереробки (НПК “Гали‐
чина”),  електроенергетики  (Західенерго),  транспорту  (Львівська  залізниця)  [3,  С.  14–16.]. 
Майже  30 %  у  структурі  реалізованої  продукції  промисловості  припадає  на  харчову.  Серед 
найбільших  компаній:  Оліяр,  Львівський  жиркомбінат  (олійно‐жирова),  молочна  компанія 
“Галичина”,  Львівська  кондитерська  фірма  “Світоч”,  Львівський  лікеро‐горілчаний  завод, 
Перша приватна броварня. 

Економіка Львівської області значною мірою орієнтована на внутрішній ринок, частка 
у  експорті  товарів  з  України  –  незначна:  за  період  з  1996  по  2011  рр.  вона  коливається  в 
межах 1,5 – 2 %. Експортні поставки товарів спрямовані переважно в європейському напрямку: 
в останнє десятиліття експорт до ЄС коливається в межах 60–70 %. Частка Львівської області 
в  імпорті  –  вища,  в  середньому  становить  близько  3,8  %.  Спостерігаються  значні  часові 
відмінності у географічному розподілі імпорту: в різні роки на країни СНД припадає від 9,9 % 
(2006)  до 56,1 %  (2002), на країни Євросоюзу  –  від 18,1 %  (2003) до 77,5 %  (2006). Окремі 
показники  зовнішньоторговельної  безпеки  –  невисокий  коефіцієнт  покриття  імпорту  екс‐
портом, висока частка імпорту у проміжному споживанні свідчать про існування ризиків, що 
пов’язані  передусім  з  високою  імпортною  залежністю  регіону.  Значними  також  є  обсяги 
сировини та продукції з низьким ступенем переробки у експорті товарів (табл. 1). Як видно з 
рисунку 1‐а, значна частина експорту Львівщини припадає на текстиль, деревину та вироби з 
неї,  недорогоцінні  метали  та  мінеральні  продукти.  Експортери  механічного  та  електро‐
технічного  обладнання  виробляють  переважно  готову  продукцію  на  умовах  переробки 
давальницької сировини. 

Імпортозалежність  Львівщини  в  основному  пов’язана  з  стрімким  зростанням  обсягів 
закупівель нафтопродуктів: бензину та дизпалива, що становлять майже 40 % всього імпорт‐
ту  (рис  1б).  У  зв’язку  з  цим  гостро  постають  питання  енергетичної  безпеки, що  загострю‐
ються слабкою диверсифікованістю імпорту: з однієї країни – Білорусі – у 2011 р. поступало 
52 % імпортного бензину та 82 % дизпалива. 
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Таблиця 1 
Деякі показники зовнішньоторговельної безпеки Львівської області, 2010–2011 рр. 

Показник, одиниця виміру 
Порогове 
значення 

Значення у 
Львівській 
області 

Відношення обсягу експорту до ВРП, %  не більше 50  18,5 

Відношення обсягу імпорту до ВРП, %  не більше 50  38,5 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між 
обсягами експорту та імпорту), разів 

не менше 1  0,48 

Частка імпорту у проміжному споживанні регіону, %  не більше 30  33,3 
Питома вага сировинного та низького ступеня переробки 
експорту (промисловості) у загальному обсязі експорту 
товарів, % 

не більше 40  21,5* / 41,2** 

Питома вага провідної країни‐партнера в загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі, % 

не більше 30  21,6 (Білорусь) 

Розраховано за даними Головного управління статистики у Львівській області 

Така  структура  економіки  та  зовнішньої  торгівлі  значною  мірою  визначає  поле  для 
розгортання міжнародних економічних конфліктів. За період з 2002–2012 рр. знаковими для 
розвитку Львівщини  стали  торгові  конфлікти України  з  Росією  (м’ясні,  молочні,  кондитер‐
ські) та Євросоюзом (молочні, текстильні). 

Традиційно  чутливим  до  геополітичного  маніпулювання  є  аграрний  ринок.  Посту‐
пальний розвиток агросектору впливає не лише на економічний розвиток, а й є необхідною 
економічною  основою  забезпечення  задовільного  рівня життя  у  сільській місцевості,  запо‐
бігання  процесам  депопуляції  та  викривлення  статево‐вікової  структури  у  селах,  а  відтак 
сприяє  збереженню національної  ідентичності.  Забезпечення  ефективного функціонування 
агровиробництва  та  агроторгівлі,  у  т.  ч.  зовнішньої,  лежить  в  одній площині  із  проблемою 
забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Головними  агропромисловими  товарами,  що  експортувалися  з  Львівської  області  у 
2011  р.  були  соняшникова  олія,  кукурудза,  тютюнові  та  алкогольні,  кондитерські  вироби  і 
шоколад, молоко  і молочні продукти. Зміни, що відбулися за останні 15 років, призвели до 
                                                 

* Включено товари І, ІІ, V, VIII, IX розділів УКТЗЕД, 28 і 31 груп VІ розділу, 50–56 груп ХІ розділу. 
** Окрім товарів, вказаних вище, включено також товари ІІІ, ІV, VІІ розділів УКТЗЕД. 

Рис. 1. а) Львівська область. Товарна структура експорту, 2011; б) Львівська область. Товарна 
структура, 2011. Складено за даними Головного управління статистики у Львівській області 
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витіснення із експорту товарів продовольчої групи яловичини, вартість якої перевищувала в 
окремі  роки  половину  усієї  продовольчої  продукції.  З  2006  року  експортоорієнтоване 
виробництво  змушене  було  швидко  переорієнтовуватися  на  внутрішній  ринок  у  зв’язку  з 
забороною ввозу яловичини на територію основного споживача українського м’яса – Росії. У 
поєднанні  з припиненням ввезення українського м’яса на територію нових членів ЄС після 
2004  та  2007  років,  це  призвело  до  стрімкого  падіння  обсягів  експорту  до  1,3 %  експорту 
продовольства у 2006 р. та 0,04 % у 2011 р. 

З  1996  відбувалося  поступове  нарощування  експорту  молока  та  молочних  продуктів, 
що досягло у 2001 р. 13,4 % вартості експорту товарів продовольчої групи. Різке скорочення 
поставок,  що  відбулося  у  2002  році,  пов’язане  зі  зменшенням  імпорту  сухого  знежиреного 
молока Польщею та країнами ЄС через санкції ветслужби ЄС проти України [1]. Серед інших 
зовнішніх факторів, що зумовили зменшення експорту молочних продуктів: розширення ЄС 
у 2004 р., заборона ввозу молочних продуктів з України в Росію у 2006 р. та 2012 р., спад ви‐
робництва,  зумовлений  світовою  економічною  кризою.  Внутрішні  проблеми  галузі  у  поєд‐
нанні з геополітичними та глобалізаційними викликами призвели нині до катастрофічного 
скорочення  поголів’я  великої  рогатої  худоби.  Велика  інерційність  цього  процесу  не  дає 
можливості швидко відновити виробництво навіть в умовах економічного зростання. Під час 
розгортання  молочних  конфліктів  відбувається  зниження  закупівельних  цін  на  молоко. 
Враховуючи, що за період 2000–2011 рр. від 93 до 97 % молока вироблялося у господарствах 
населення, це негативно віддзеркалюється на доходах мешканців сільської місцевості. Однак 
цей вплив на Львівщині – набагато менший, ніж у більшості регіонів України, оскільки вироб‐
ництво орієнтоване головним чином на внутрішній ринок. 

З 2007 р. чільне місце серед експортних продуктів продовольчої групи становить олія, а 
у 2012 р. вона вийшла на перше місце серед усіх товарних груп. Стрімке зростання експорту в 
2010–2011 рр. у 7–10 разів пов’язано з вступом до СОТ та виходом на світовий ринок однієї з 
найбільших  олійно‐жирових  компаній  України  –  Оліяр.  Слід  відмітити,  що  Львівщина  не  є 
традиційним регіоном з вирощування соняшника і більша частина сировини для переробки 
завозиться  зі  східних  регіонів  України.  Продукція  виробляється  згідно  вимог,  що  діють  у 
Євросоюзі, що відкриває значні перспективи для подальшого розвитку експортного напряму. 

Важливою статтею експорту  з Львівської  області  є  текстильні матеріали  і  вироби. На 
Львівщину припадає близько 21 % експорту цих товарів, тут виробляється понад 50 % трико‐
тажних  полотен,  45 %  верхнього  трикотажного  одягу,  44 %  постільної  білизни,  20%  пан‐
чішно‐шкарперткових  виробів.  Торгівля  текстилем  була  болючим  питанням  на  усіх  етапах 
розвитку міжнародної торгівлі і більшість урядів розвинених країн обмежували його доступ 
на  свої  ринки  і  контролювали номенклатуру поставок, що пов’язано  з  різницею у  вартості 
робочої сили та доступом до сировини. Понад 77 % експорту текстилю з України спрямовано 
до ЄС, 15 % – до Росії. Понад 90 % експорту виготовлено з давальницької  сировини замов‐
ників‐іноземців. Незважаючи на значну лібералізацію світового ринку текстилю, до 2005 року 
зберігалися  певні  “добровільні”  обмеження  на  деякі  категорії  текстильної  продукції,  що 
регулювалися  Угодою  між  Україною  та  Європейським  Союзом  про  торгівлю  текстильною 
продукцією (1993). По мірі лібералізації режиму торгівлі текстилем спостерігалося нарощу‐
вання обсягів його експорту з України і лише з 2008 року в зв’язку з світовою економічною 
кризою відбувся істотний спад показників. 

Перше місце за вартістю в структурі експорту Львівщини у 2011 р. посідають машини, 
обладнання та механізми, електротехнічна продукція. Серед основних експортних позицій – 
електроустаткування  для  двигунів  та  транспортних  засобів,  автонавантажувачі,  електро‐
лампи, радіоапаратура, металорізальні верстати. Слід зазначити, що на країни СНД припадає 
понад 60 % українського експорту цих товарних груп, зокрема на Росію – понад дві третини 
регіонального обсягу. Значна частина експорту з Львівської області виробляється на умовах 
переробки  давальницької  сировини  і  повертається  на  захід.  Основними  чинниками,  що 
зумовлюють характер експорту машин та обладнання з Львівської області є не обмежувальні 
заходи з боку інших держав, а неконкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку, 
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недостатній  розвиток  інноваційної  діяльності  на  підприємствах,  невпорядкована  політика 
щодо розвитку машинобудування. 

Газові  війни  з  Росією  2006  та  2009  рр.  не  мали  безпосереднього  впливу  на  розвиток 
Львівської області: починаючи з 2004 року імпорт газу на її територію відсутній. Однак пере‐
важання у структурі імпортних надходжень продуктів перегонки нафти (39 % імпорту у 2011 р.), 
зумовлює  збереження  високого  рівня  енергетичної  залежності  регіону.  Переорієнтація  на 
імпорт готових нафтопродуктів у поєднанні з нестачею місцевої сировини призвела до ката‐
строфічного скорочення виробництва НПК “Галичина”. Підприємство потребує реконструкції 
для досягнення європейських стандартів якості моторних палив, що відповідають специфі‐
каціям Євро‐5. 

Позитивні  зрушення  у  розвитку  паливно‐енергетичного  комплексу  Львівщини  очіку‐
ються у зв’язку з інтеграцією України до Енергетичного Cпівтовариства (2011). Участь України в 
організації  передбачає  заходи  щодо  інтеграції  ринків  електроенергії  та  газу,  підвищення 
безпеки та стабільності енергопостачання та транзиту вуглеводнів, узгодження стандартів із 
техніки  безпеки  у  паливно‐енергетичному  комплексі,  підходів  до  охорони  навколишнього 
середовища  та  збереження  біорізноманіття  в  контексті  розвитку  галузі.  Крім  того  перед‐
бачаються  заходи щодо посилення  енергоефективності,  використання  відновлюваних  дже‐
рел енергії,  зокрема біопалива  [2]. Курс на удосконалення енергобалансу в кінці 2012 року 
було підкріплено введенням в дію першої на Львівщині сонячної електростанції, розвитком 
вітрової електроенергетики. 

Висновки. Розвиток та гострота прояву міжнародних економічних конфліктів на регіо‐
нальному  рівні  залежить  значною мірою  від  географічних  чинників:  геополітичного  поло‐
ження,  ресурсного  потенціалу,  господарської  спеціалізації,  розселення  населення,  терито‐
ріальної структури виробництва. Знаковими для розвитку Львівщини стали м’ясні, молочні, 
текстильні  торгові  конфлікти  з  Росією  та  Євросоюзом.  Конструктивне  врегулювання  цих 
конфліктів  лежить  в  площині  дотримання  Україною  вимог  імпортерів  до  якості  продукції, 
погодження  взаємних  інтересів  та  закріплення  їх  у  вигляді  дво‐  та  багатосторонніх  угод. 
Інший важливий напрям – розвиток внутрішнього ринку, розширення географії експорту, а 
також освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції. Цей напрям стає основним в 
умовах, коли головним мотивом розгортання конфлікту є геополітичний. 
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