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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Олійник Я. Б.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ

Українська географічна освіта – один із важливих секторів 
суспільства, у якому працюють майже 100 докторів і понад 400 кандидатів 
наук. 

Більшість європейських країн, відповідно до прийнятої Конвенції, 
перейшли на систему вищої освіти, яка полягає в послідовному здобутті 
ступенів «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії». Структура «бакалавр-
магістр» стала європейським стандартом, що є своєрідним викликом для 
української вищої освіти.

Вища географічна освіта в Україні представлена 30 вузами, які 
готують в галузі природничих наук: бакалаврів – з географії (без 
анексованого Криму) 30, гідрометеорологія – 6; спеціалістів – гідрологія 
– 3, географія – 24, географія рекреації та туризму – 1, економічна 
та соціальна географія – 3, метеорологія – 1; магістрів – гідрологія – 
5,географія – 21, географія рекреації та туризму – 4, географія України – 1, 
геоморфологія та палеогеографія – 1, економічна та соціальна географія – 
4, кліматологія – 1, метеорологія – 2, політична географія та геополітика – 
1, природнича географія – 1. Це основна ланка підготовки фахівців, де ми 
розробляємо стандарти для класичних і педагогічних вузів.

Другий аспект підготовки фахівців нашими факультетами і 
інститутами – це підготовка фахівців за стандартами, не завжди 
географічними, хоча за нашою участю. І ми повинні і надалі брати активну 
участь в їх підготовці.

В напрямі «Геодезія та землеустрій» підготовку бакалаврів 
здійснюють 40 вузів і лише 5 географічного профілю. Підготовка 
спеціалістів здійснюється за такими спеціальностями: геоінформаційні 
системи і технології – 10 вузів (географічні факультети відсутні); геодезія 
– 9 вузів (1 географічний факультет); землеустрій та кадастр 27 вузів 
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(3  географічні факультети). Магістратура: геоінформаційні системи та 
технології 11 вузів (географічні факультети не готують); геодезія – 9 вузів 
(географічний факультет 1); землеустрій та кадастр – 21 вуз (географічні 
факультети – 3); картографія – 2 вузи (географічний факультет – 1); 
космічний моніторинг 2 вузи і оцінка землі та нерухомості – 6 вузів.

Сфера обслуговування представлена підготовкою бакалаврів туризму 
102 вузами, з них 16 на географічних факультетах, готельно-ресторанна 
справа – 51 вуз, 3 географічні факультети. Спеціалісти: Туризмознавство 
– 59 вузів (географічні факультети – 11); готельно-ресторанна справа –  51 
вуз (географічні факультети – 3). Магістратура: туризмознавство – 40 
вузів (географічні факультети – 11); готельно-ресторанна справа – 20 вузів 
(географічні факультети – 2).

Ми маємо в Україні серйозні напрацювання в підготовці названих 
фахівців. Вийшов новий Закон про вищу освіту, який вимагає нових 
підходів до підготовки в першу чергу навчальних планів у відповідності 
з новим переліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України № 226 29 квітня 2015 року. 
Згідно цієї Постанови виділяється галузь знань «Природничі науки» і 
спеціальність «Науки про Землю». В підготовленому додатку до переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти варто відновити статус географії як це має місце в 
США та інших розвинутих країнах світу.

Важливим завданням є розробка нових стандартів освітньої 
діяльності і вищої освіти. Стандарт освітньої діяльності – це сукупність 
мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого 
навчального закладу і наукової установи. Він розробляється для кожного 
рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням 
необхідності створення умов для осіб з особливими освітніми потребами 
та є обов’язковими до виконання всіма вищими навчальними закладами 
незалежно від форми власності та підпорядкування, а також науковими 
установами, що забезпечують підготовку докторів філософії та докторів 
наук.

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 
установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 
Він розробляється для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 
спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 
використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових 
установ). За основу для створення стандартів вищої освіти можуть бути 
взяті існуючі освітньо-кваліфікаційні характеристики напрямів підготовки 
та спеціальностей .
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У світовій практиці освітні стандарти є рекомендаціями, а не 
обов’язковими вимогами. Але така свобода потребує створення 
дієвих механізмів саморегуляції, яких сьогодні в Україні немає. Тому 
оптимальним варіантом було б поєднання у стандартах вищої освіти 
нормативних та рекомендаційних положень. 

Необхідно розробити «Концепцію розвитку вищої географічної освіти 
в Україні», яка повинна бути серйозним і об'єктивним аналізом стану, 
проблемних питань, змісту і перспективного розвитку географічної освіти, 
на яку покладена відповідальність підготовки фахівців в галузі географії.

Шищенко П. Г., Муніч Н. В., Дмитрук О. Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЧОМУ ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА МАЄ СВОЮ МІЖНАРОДНУ 
ХАРТІЮ

У прийнятому у 2014 р. Законі України «Про вищу освіту» нові 
орієнтири і підходи до форми і змісту вищої освіти в Україні. Припинення 
чинності діючих стандартів освіти та прийняття нового класифікатора 
спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою 
освітою в Україні створили ситуацію невизначеності та різнотлумачення 
ролі і місця географії в системі освіти як вищої так і загальної. Нефаховість 
чиновників та кон’юнктурність певних фахівців в різних комісіях 
Міносвіти та університетів, повне ігнорування розробок, пропозицій та 
думки наукової та науково-педагогічної географічної спільноти, а також 
широкого кола прихильників географії з громадських організацій призвели 
до практичного руйнування цілісної системи географічної науки та освіти 
в Україні.

У зв’язку з такою ситуацією необхідні об’єднані зусилля науковців 
географів інституту географії АН України, науковців та викладачів 
університетів, викладачів шкіл та широкої географічної громадськості для 
зміцнення освітнього, виховного, загальнокультурного статусу і цінностей 
географії в правовому демократичному суспільстві в Україні, порівняння 
цього статусу з міжнародним. Сьогодні як ніколи в Україні актуальними 
є позитивний досвід реформування географічної освіти провідних 
зарубіжних країн та чіткі, визнані на міжнародному рівні принципи, 
критерії та практичні рекомендації з розвитку географічної освіти як у 
переліку компетенцій та і рекомендованих переліках дисциплін, що їх 
формують.

Серед позитивного досвіду реформування географічної освіти 
найбільш показовим є досвід Німеччини коли державний стандарт 
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був розроблений спільними зусиллями Асоціації географічної освіти 
Німеччини та комітетом з освіти Німецького географічного товариства за 
час 2005-2006 років та апробований в університеті Олександра Гумбольдта 
в Берліні. Серед основних документів, що були покладені у методологічну 
основу розробки провідне місце займає Міжнародна хартія географічної 
освіти.

Нагадаємо, що з 1952 р. у складі Міжнародного географічного союзу 
(МГС), який об’єднує географічні товариства і національні комітети 
географів усіх країн світу, плідно діє Комісія з географічної освіти. Ця 
комісія має своїм основним завданням формулювати головні напрями 
географічної освіти, сприяти розвитку її різних рівнів, проводити наукові 
і методичні дослідження, створювати підручники і посібники, розвивати 
міжнародне співробітництво викладачів географії та ін. МГС відповідно 
до свого статуту постійно проводить Міжнародні географічні конгреси. 
На конгресах обговорюються наукові проблеми світової географії і 
географічної освіти зокрема. Міжнародна хартія географічної освіти була 
схвалена на 27-му конгресі МГС в 1992 р. (м. Вашингтон). Цей важливий 
для всіх документ складений з урахуванням принципів, на яких базуються 
Хартія ООН, Загальна Декларація прав людини, Конституція ЮНЕСКО, 
Декларація прав дитини, міжнародні угоди, національні програми з 
проблем географічної освіти.

Чому ж географічна освіта має свою Міжнародну хартію? Чому 
саме цей документ надзвичайно важливий для сучасної України? 
Відповідь знаходимо у розділі «Виклик та відповідальність». Загострення 
світових соціально-економічних, політичних, геоекологічних, природно-
ресурсних, міждержавних етнічних та багатьох інших проблем, 
глобалізація стихійних лих і явищ, деградація навколишнього природного 
середовища – своєрідний виклик географії. Вона реагує на це розширення 
свого об’єктно-предметного поля причетністю до вивчення згаданих 
процесів і явищ, підвищенням своєї ролі в збереженні гармонії в системі 
«суспільство – природа» через високий рівень географічної освіти, набуття 
кожним географічних знань та ідей, засвідчених у Загальній декларації 
прав людини.

Істотна особливість Хартії – визначення змісту географічної освіти, 
географічних концепцій через основні ключові поняття (географічне 
положення, географічний об’єкт і територія, взаємодія людини і 
навколишнього середовища, просторовий розподіл і взаємодія, регіони). 
Цим самим визначається внесок географії в загальну освіту, розвивальні 
аспекти географії (значення і розуміння географічних об’єктів, процесів і 
явищ; змістовні лінії стандартів географічної освіти; шляхи формування 
навичок, у тому числі «узагальнень та міркувань і прийняття рішень; 
визначення характеру поведінки і дій», «розвиток грамотності, а також 
знань... з точки зору просторових аспектів повсякденного життя і 
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міжнародного взаєморозуміння». Звертають на себе увагу тези про внесок 
географії у виховання інтернаціоналізму у його гуманістичному розумінні, 
значення в поступальному розвитку світу знань і стики ставлення до 
природи.

Надзвичайно вагомим є розділ про зміст, концепції і програми 
географії, акцент на географію рідного краю (місцева община, район 
проживання, рідна країна), критерії виділення регіонів і завдань 
регіональної географії. На регіональній основі має розвиватися галузева 
географія з її трьома освітніми аспектами: систематичним, проблемним та 
системним.

У розділі «Галузева географія» звертаємо увагу на деякі 
термінологічні розбіжності трактувань. Так, «фізична екологія в більш 
інтегрованому вигляді» майже синонімічна комплексній фізичній 
географії, геоекології; «екологія людини в більш інтегрованому вигляді» 
є близькою до соціальної екології. У визначенні системного підходу 
згадуються біосистеми та екосистеми. Строго кажучи, предметно 
вони належать до біології та екології, а соціальні та природні системи 
об’єднуються не в екосистеми, а в геосистеми, геоекосистеми, природно-
господарські (технічні) системи. Хартія націлює географів на створення 
програм з географії, важливих для соціальної, етнічної, екологічної та 
політичної, персональної освіти.

У розділі «Принципи і стратегії реалізації» наголошується на тому, 
що географію мають викладати спеціально підготовлені викладачі та 
вчителі зі знанням і розумінням географії як науки, навичками здійснення 
навчального процесу, усвідомленням потенціалу географії як засобу освіти. 
Особливо важливою є теза про викладання географії як самостійного 
предмета, а також вимога, «щоб усі учні протягом всього навчання в школі 
вивчали географію», і ще: «Час, що виділяється в навчальних планах 
на викладання географії, повинен відповідати навчальному часові, що 
виділяється на інші предмети шкільного курсу». У зв’язку з переходом на 
12-річне навчання потрібно підвищувати роль географії в освіті громадян 
нашої держави. Доцільно, на наш погляд, мати у навчальних планах 
середньої загальноосвітньої школи такі курси: 5 клас – Географія рідного 
краю; 6 клас – Загальна географія; 7 клас – Географія материків і океанів; 8 
клас – Географія України (фізична); 9 клас – Географія України (соціально-
економічна); 10 клас – Економічна географія зарубіжних країн; 11 клас 
– Фізична географія з основами геології; 12 клас – Природокористування 
(Конструктивна географія; Охорона природи).

Хартія наголошує на значній ролі географії в освіті всіх людей і на 
всіх рівнях освіти (початкова, середня, вища, безперервна, підвищення 
кваліфікації).

Дуже слушним є положення проте, що, незалежно від напряму 
основної спеціалізації, вища освіта повинна включати географічні курси 
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для забезпечення географічної грамотності випускників, адже географічні 
знання необхідні кожній людині у її повсякденному житті. Це має бути 
закріплено в державних стандартах географічної освіти – визначених 
мінімальних обсягах географічних компетенцій, якими задається 
гарантована державна норма освіченості кожного громадянина.

Хартія акцентує увагу на важливості досліджень у галузі географічної 
освіти (теоретичних, прикладних, польових), на впровадженні 
інформаційних технологій, нових методів викладання, обміну досвідом 
з методики викладання. Саме цьому сприяють національні географічні 
з’їзди, міжнародні географічні конгреси. Комісія з географічної МГС 
організовує такий обмін. 

Підсумовуючи, хотілося б, щоб у цей надзвичайно складний час, 
питання розвитку географічної науки і освіти в Україні взяло у свої 
руки Українське географічне товариство, Асоціація вчителів географії 
та вся небайдужа географічна громадськість. У якості кінцевого слова 
перефразуємо одного відомого кіно-персонажа: Хартія не догма, а 
керівництво до дії!

Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О.
Інститут географії НАН України

ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Україна має вирішити багато завдань на шляху переходу до розвитку 
на засадах принципів Парадигми сталого (збалансованого) розвитку, 
що означена головною в «Порядку денному на ХХІ століття». Одним із 
них є вирішення проблем просторового розвитку країни та забезпечення 
збалансованого економічного, соціального і екологічного розвитку 
регіонів.

В сфері просторового розвитку країни існує значна кількість проблем. 
Частина з них виникла ще в період перебування території України в складі 
СРСР, частина має сучасну ґенезу.

Слід зазначити, що диспропорції регіонального розвитку України 
були закладені в період перебування її в складі СРСР, формально як 
республіки, реально – одного з регіонів, що повністю залежав від центру. 
В тоталітарного правління використання ПРП, інтегрального потенціалу 
розвитку території здійснювалось в інтересах Москви. Відповідно 
і в процесі планування просторового розвитку Україна та її регіони 
розглядались як південно-західна периферія СРСР, а її територія – як 
сировинний придаток з ресурсоємною промисловістю та екстенсивним 
сільським господарством Впродовж усього часу перебування в складі 
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СРСР, навіть в перші роки після ІІ Світової війни, капіталовкладення з 
союзного бюджету в економіку України в розрахунку на душу населення 
значно поступались середньосоюзним.

Отримавши незалежність, Україна мала будувати державність, не 
маючи достатніх кадрів управлінців, здатних приймати і реалізовувати 
самостійні рішення. Потенціал розвитку держави був значною мірою 
зруйнований, природні ресурси – вичерпані, основні виробничі засоби – 
мали надвисокий ступінь амортизації. Наслідки цього відчуваються і нині 
– за останні 25 років Україна має найнижчі в світі показники динаміки 
ВВП. В цьому значну роль відіграли і провали в державній політиці 
часів незалежності, корупція, політична нестабільність та нездатність 
національної еліти мислити та діяти патріотично

Україна намагається оптимізувати параметри свого просторового 
розвитку в період, коли в світі загострилася значна кількість глобальних 
проблем. Вони мають безпосередній вплив на Україну та ускладнені 
агресією Росії, окупацією і анексією Криму.

В результаті дії зовнішніх і внутрішніх чинників в просторовому 
розвитку держави накопичились значні диспропорції економічного, 
соціального, екологічного порядку. Загалом, за значеннями розробленого 
нами індексу збалансованості розвитку1, між регіонами України 
продовжують існувати значні диспропорції та існують значні перешкоди 
на шляху забезпечення збалансованого просторового розвитку.

Однак, на нашу думку, головною загрозою збалансованому 
просторовому розвитку є поганий менеджмент, недосконалість управління 
розвитком держави, корупція. Значною мірою недоліки управління 
просторовим розвитком зумовлені недосконалою національною 
законодавчою базою. Існують хороші перспективи вдосконалити 
її врахувавши зарубіжний досвід, зокрема, імплементувавши до 
національного законодавства положення міжнародних документів, які 
зобов’язалась виконувати Україна, підписавши глобальні та регіональні 
угоди та конвенції. Автори мають досвід робіт щодо аналізу стану 
імплементації таких документів (а саме глобальних конвенцій Ріо) в 
секторальну політику, діяльність органів державної влади країни.

На сьогодні гострота ситуації потребує більш кардинальних кроків. 
Цими кроками мають стати децентралізація влади, здійснення змін в 
адміністративно-територіальному устрої країни. Впродовж ХХ століття 
в Україні відбувалось багато змін в адміністративно-територіальному 
устрої, однак принципи управління при цьому практично не змінювались. 
В Україні продовжує існувати де-факто радянська модель управління. 
Головним недоліком якої є надмірна концентрація влади в центрі, 

_________________
1 Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України». Лісовський 

С.А./ Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – 300 с.
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абсолютна залежність регіонів різного рівня від центру, в тому числі 
фінансова залежність, оскільки практично розпорядником усіх фінансових 
ресурсів є центр.

Авторами проаналізовано причини, що зумовлюють необхідність 
проведення реформ, означено основні можливі ризики децентралізації та 
сформульовано рекомендації щодо їх упередження та мінімізації.

В підсумку зазначимо, що сучасний кризовий стан країни та регіонів 
– значною мірою є наслідком неефективного управління та корупції у 
владних структурах. Україна потребує реформ в управлінні, в тому числі 
– управлінні просторовим розвитком. Для їх успішного проведення країна 
має вивчити досвід країн, що вже пройшли схожий шлях, зокрема – досвід 
Польщі, інших постсоціалістичних країн.

Антипова Е. А., Стасюкевич О. А.
Белорусский государственный университет

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ)

Беларусь является страной малых городов, равномерно расположенных 
на территории страны, занимающих в структуре городского расселения 
страны 81 %, в которых проживает 17 % городского населения страны. 
В настоящее время малые города являются важнейшим структурным 
элементом национальной системы расселения, выполняют функции 
организационно-хозяйственных и обслуживающих центров для сельской 
местности и дополняют экономическую базу региональных центров. Вместе 
с тем малые города Беларуси, будучи «провинциальными столицами» с 
уникальными традициями и историей, в настоящее время в силу различных 
факторов их развития характеризуются чрезвычайной дифференциацией 
демографического и социально-экономического развития. Малые города 
Белорусского Полесья – это уникальные городские населенные страны, 
развитие которых в ХХІ веке обусловлено действием историко-культурных, 
этноконфессиональных факторов, факторов исторической хозяйственной 
специализации, и определяет их отличительные признаки демографического 
развития на фоне других регионов Беларуси [1].

В данном исследовании проведен геодемографический анализ развития 
малых городов Белорусского Полесья (на примере Брестской области) за 2005 
– 2013 гг. на основе данных официальной статистики [2] с использованием 
трендового подхода, метода динамических рядов, демографического баланса, 
сравнительно-географического метода и др. В основу исследования положен 
анализ динамики и географических различий в характере естественного 
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движения населения малых городов на основе принципа ревитализации.
На территории Брестской области расположено 14 малых городских 

населенных пунктов (Пружаны, Коссово, Малорита, Каменец, Высокое, 
Дрогичин, Иваново, Столин, Давид-Городок, Микашевичи, Жабинка, 
Ляховичи, Белоозерск, Ганцевичи) – 66 % всех городских населенных 
пунктов Брестской области.

Проведенный анализ показал, с одной стороны, конкурентные 
демографические преимущества малых городов Белорусского Полесья 
перед остальными городами страны, с другой стороны, позволил 
установить пространственную дифференциацию их демографического 
развития.

Оценивая параметры и тренды демографического развития малых 
городов Белорусского Полесья было установлено, что в большинстве 
из них по сравнению с другими городами Беларуси, наблюдается 
значительно более высокий общий коэффициент рождаемости (более 
14  ‰), превышающий республиканский показатель (12,2 ‰). В 11 из 14 
малых городов Брестской области произошла ревитализация рождаемости, 
ее рост составил более 20 % за период 2000 – 2013 гг. Уровень смертности 
в малых городах Брестской области также более благоприятный - ниже 
республиканского показателя (11 ‰ против 14 ‰), и в 12 из 14 городов 
произошло сокращение общего коэффициента смертности (в среднем на 
10 %), что также выступает признаком демографической ревитализации. 
Характер естественного движения в малых городах Брестской области 
также более благоприятный. Наряду с тем, что в целом для Республики 
Беларусь в настоящее время сохраняется естественная убыль (0,7 ‰), 
а для городского населения – естественный прирост (2,1 ‰), в малых 
городах Белорусского Полесья преобладает естественный прирост, и он по 
значениям превышает республиканские показатели (2,9 ‰). Анализ тренда 
естественного движения населения в малых городах Белорусского Полесья 
за 2005 – 2013 гг. показал трансформацию его из убыли в прирост.

Проведенный анализ демографической ревитализации малых 
городов Белорусского Полесья на микрогеографическом уровне позволил 
выявить два типа городов и определить преобладающий из них. Первый 
тип – города с ревитализацией естественного движения населения - 
объединил большинство малых городов Брестской области (85 %) и который 
характеризуется трансформацией естественной убыли в прирост за 2005 – 
2013 гг. Второй тип – города с отсутствием ревитализации естественного 
движения населения – сформировали два города (Коссово и Давид-Городок), 
где продолжает сохраняться естественная убыль населения.

Полученные в ходе исследования результаты выступают 
научным обоснованием для детального изучения позитивного опыта 
демографической ревитализации в Белорусском Полесье; для разработки 
дифференцированных мер регулирования демографической ситуации 
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в стране; а также для оценки эффективности реализации в стране 
Государственной комплексной программы развития регионов, малых 
и средних городских поселений на 2007 – 2010 годы и Государственной 
программы демографической безопасности на 2011 – 2015 гг.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антипова Е. А. Геодемография Беларуси в ХХІ веке: сравнительно-

географический анализ городского и сельского населения [Текст] / 
Е. А. Антипова, В. К. Коротаев // Вестник БГУ. Сер. 2. – № 3/2014 - С. 91 – 99.

2. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический 
сборник [Текст]. – Минск, Национальный статистический комитет, 2014. – 
412 с.

Барановський М. О.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ПРОБЛЕМИ У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО ТА ВУЗІВСЬКОГО 
КУРСІВ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Усвідомлення науковцями та освітянами необхідності удосконалення 
програм і методики викладання шкільного та вузівського курсів суспільної 
географії України з’явилося ще на початку ХХІ ст. В останні роки, у 
зв’язку із змінами у системі шкільної освіти, зазначена проблематика 
набула ще більшої гостроти. 

Доцільність перегляду шкільної та вузівської програм, змісту 
навчального курсу «Економічна та соціальна географія України» 
зумовлена кількома обставинами: по-перше, вивчення шкільної географії 
тепер буде завершуватися в основній школі, а тому у дев’ятому класі 
учні опановуватимуть інтегрований курс, який включатиме інформацію 
із суспільної географії світу та України; по-друге, в економіці України 
сталися значні зміни інституційного, галузевого та територіального 
характеру, які потребують не лише наукового осмислення, узагальнення та 
аналізу, а й адекватного їхнього відображення у навчальних програмах; по-
третє, традиційні підходи до вивчення окремих закономірностей географії 
галузей господарства також потребують оновлення у контексті зміни 
пріоритетності дії різних чинників, які визначали особливості розміщення 
підприємств окремих секторів економіки у ХХ ст.; по-четверте, через 
економічну кризу та неефективність припинили свою діяльність багато 
підприємств різних галузей господарства, змінилася їхня спеціалізація, 
з’явилася ціла низка нових виробництв, про які навіть не згадується у 
шкільних підручниках; по-п’яте, частина території України окупована, на 
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Донбасі тривають бойові дії, що практичне унеможливлює реалістичний 
аналіз макроекономічних показників, характеристику окремих галузей 
виробництва, особливості динаміки та міграційної рухомості населення.

Упродовж 2014-2015 рр. було зроблено перші кроки на шляху до 
оновлення програми шкільного курсу суспільної географії України. 
Наслідком цього стало фактичне зникнення даного курсу, оскільки у 8 
класі вивчатиметься «Україна у світі: природа, населення», а у 9 класі – 
«Україна і світове господарство». Традиційні для суспільної географії теми 
тепер розділені між двома курсами, завдяки чому втрачене цілісне бачення 
особливостей розвитку населення та економіки країни чи її окремих 
регіонів. 

Попри те, що із нової програми шкільного курсу географії вилучили 
деякі застарілі терміни і поняття, проте там і тепер зустрічаються такі 
дефініції як «валовий національний продукт», інформація про який не 
міститься у статистичних довідниках. Натомість відсутні такі важливі 
на сьогодні макроекономічні показники як «валова додана вартість» чи 
«валовий регіональний продукт». 

У темі «Виробництво побутових товарів» йдеться головно про легку 
промисловість і народні промисли. Водночас, якщо тема має таку назву, 
то вона повинна включати більш широкий спектр виробництв, наприклад 
побутових приладів (холодильники, пральні машини тощо). Тема 
«Послуги» торкається лише питань розвитку транспорту, а інші галузі – 
торгівля, освіта, охорона здоров’я, заклади ринкової інфраструктури не 
знайшли у програмі належного представлення і це за умови, що саме у них 
створюється основна частина валового внутрішнього продукту України. 
Не відображені у програмі і питання розвитку найсучасніших видів послуг 
– телекомунікаційних, інформаційних, інжинірингових тощо. 

Найбільш складним завданням вочевидь залишається аналіз географії 
більшості галузей промисловості, особливо легкої, машинобудування, 
оскільки багато підприємств давно припинили свою діяльність, деяких 
із них немає навіть у переліку об’єктів єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій, більшість підприємств змінили назву, форму 
власності, інколи, навіть вид продукції, що виробляється (наприклад завод 
«Електрон» у Львові). Попри це, у шкільних підручниках та у програмі 
наводиться перелік певних центрів із виробництва верстатів, тканин, 
хімічних товарів, хоча вони такими уже не є. Потребує ґрунтовної ревізії 
перелік підприємств, у т. ч. нових, із виробництва певних видів продукції 
з метою адекватного їхнього представлення у навчальних програмах, 
шкільних і вузівських підручниках. 

В останні роки вагомі зміни сталися також у сільському господарстві 
нашої країни. Йдеться не лише про інституційні та організаційні 
перетворення, а й про зміни у спеціалізації сільського господарства 
багатьох територій України. Потребує оновлення характеристика 
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тваринництва України, яка зумовлена змінами у його структурі за рахунок 
пришвидшеного розвитку птахівництва, створення сучасних молочних 
комплексів.

Повністю вилучені із шкільної програми питання економічного 
районування України, які були тісно пов’язані з проблемами регіонального 
розвитку та реформування системи управління територіями, питання, які 
формували у школярів просторове мислення.

Воровка В. П.
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 

Б. Хмельницького

ПОНЯТТЯ ПАРАДИНАМІЧНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ СИСТЕМИ В 
ГЕОГРАФІЇ

Розвиток знань про існування особливих ландшафтних комплексів 
у якості взаємодіючих систем слугують статті Ф. М. Мількова про 
контрастність середовищ як фундаментальну закономірність географічної 
науки та про парагенетичні ландшафтні комплекси. Вперше звернута увага 
на існування певних ландшафтних систем, складові яких пов’язані між 
собою спільністю походження – так званих парагенетичних ландшафтних 
комплексів. Пізніше Ф. М. Мільковим було вдосконалене визначення 
парагенетичного ландшафтного комплексу як системи просторово 
суміжних, генетично спряжених ландшафтних комплексів з високою 
активністю взаємообміну речовиною та енергією. Тобто наголос робиться 
на процесну складову – взаємообмін речовиною та енергією.

Усвідомлення першочерговості врахування процесної складової при 
виокремленні ландшафтних систем привела у 1977 році Ф. М. Мількова 
до формулювання ідеї про існування парадинамічних ландшафтних 
комплексів та необхідності їх дослідження у межах нового перспективного 
напряму ландшафтознавства. Він прийшов до висновку про існування 
тісних динамічних взаємозв’язків між контрастними середовищами і 
формування на їх основі парадинамічних ландшафтних комплексів.

Саме неоднорідність і контрастність середовищ спричинюють значну 
інтенсивність взаємообміну речовиною та енергією. На основі цього 
Ф. М. Мільков вивів географічну закономірність, згідно якої контрастність 
середовищ виступає обов’язковою умовою динаміки та розвитку 
ландшафтних комплексів.

Саме тому при розгляді явищ парадинамічності і парагенетичності 
у ландшафтній сфері ми схиляємося до поглядів Ф. М. Мількова, який 
розглядав їх як взаємопов’язані і взаємозалежні, але з пріоритетом 
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парадинамічності, основою якого є процесна складова. Явище 
парагенетичності є наслідком прояву тих чи інших рушійних процесів та 
єдності походження і, відповідно, виступає у якості особливого різновиду 
парадинамічних геосистем. 

Неоднорідність (контрастність) середовищ є необхідною умовою 
динаміки ландшафтних комплексів, яка постійно відбувається у 
ландшафтній сфері. Саме завдяки динаміці відбувається взаємообмін 
речовиною та енергією між контрастними середовищами. Тому чим 
контрастнішими будуть контактуючі середовища, тим краще будуть 
виражені парадинамічні ландшафтні комплекси. 

Парадинамічний ландшафтний комплекс представляє собою 
систему просторово суміжних регіональних чи типологічних одиниць, 
які характеризуються наявністю між ними взаємообміну речовиною та 
енергією. При цьому парадинамічні взаємозв’язки відносяться до типу 
горизонтальних міжкомплексних зв’язків. 

Парадинамічні ландшафтні системи є особливою категорією 
ландшафтних комплексів, відмінних від регіональних і типологічних 
комплексів. За основу їх вивчення виступає не внутрішня структура, а 
взаємодія між її складовими. В системі ієрархії ландшафтна система 
повинна займати більш високий ранг, оскільки функціонально до її складу 
мають входити парадинамічні ландшафтні комплекси.

Ф. М. Мільков наголошував на тому, що ті природні відмінності, які 
призводять до роз’єднання регіональних і типологічних ландшафтних 
комплексів, є об’єднуючою основою для парадинамічних ландшафтних 
систем.

У якості прикладу такої системи виступають тісно контактуючі між 
собою різко контрастні середовища – суша і вода у межах берегової смуги 
(горизонтальна контрастність) як одна з основних і найбільш поширених 
меж контрастності. У ландшафтознавстві дотепер берег і прибережна 
акваторія розглядаються окремо один від одного, навіть у різних відділах 
ландшафтів. Між тим доведено, що вони знаходяться у найтіснішому 
взаємозв’язку як на прикладі абіотичної, так і біотичної їх складових. 
Наслідком такого контакту є різноманітні утворення – від особливостей 
рельєфу до підвищених концентрацій і сукупностей живих організмів. 

Дослідження берегових смуг Ю. Д. Шуйським, Г. В. Вихованець, 
І. В. Агарковою-Лях, М. Данєвою, О. А. Андрєєвою частково чи повністю 
стосуються взаємодій між узбережними ландшафтними комплексами, 
хоча й названі переважно парагенетичними. І лише М. Данєва на основі 
тривалого вивчення і картування чорноморського узбережжя Болгарії 
запропонувала змінити термін «парагенетичний ландшафтний комплекс» 
на «парадинамічний», що більше відповідає суті.

Всі послідуючі дослідження ландшафтних комплексів-систем 
стосувалися лише парагенетичної їх структури. Найближче до розкриття 
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парадинаміки у ландшафтних системах і найповніше розкриття цього 
поняття відбулося у працях М. Д. Гродзинського. Незважаючи на високу 
значимість і необхідність досліджень контрастних ландшафтних 
комплексів для сучасного ландшафтознавства, вони не набули належного 
подальшого розвитку у працях вчених-ландшафтознавців.

Гребінь В. В., Жовнір В. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ РІЧОК 
БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Коливання температури води є наслідком теплообміну, який 
безперервно відбувається через водну поверхню та через дно водойми, 
як шляхом безпосередньої тепловіддачі, так і в формі променевої енергії. 
Активним фактором, який являє собою першопричину всіх термічних 
процесів, є теплообмін з атмосферою, а теплообмін води із дном водойми 
є реактивним процесом, якій відображає коливання теплообміну води з 
атмосферою. Основним фактором, який визначає термічний режим річки, 
є температура повітря. Коливання температури води зазвичай відповідають 
ходу температури повітря в загальних рисах. Внаслідок значної маси води, 
яку проносить річка, зміна її температури відбувається значно плавніше та 
повільніше, чим температура повітря.

На сьогодні є актуальними дослідження ступеню реагування та 
адаптації природних, а саме водних об’єктів до змін, які відбуваються в 
кліматичній системі. Найбільш чутливим до цих змін є термічний режим 
водних об’єктів.

Південний Буг – це п'ята за величиною ріка України і найбільша, 
що тече виключно територією країни. Остання обставина полегшує 
збір вихідних даних для дослідження, на відміну від інших великих 
річок України, басейни яких частково знаходяться в адміністративних 
межах інших держав. Інформаційною базою дослідження слугували дані 
багаторічних спостережень Гідрометеорологічної служби України. Для 
дослідження змін основних характеристик термічного режиму на річках 
басейну Південного Бугу було обрано дані спостережень діючих 24 
гідрологічних постів, що мають тривалість спостережень понад 60 років, 
та 15 метеостанцій, які розташовані в межах басейну.

Проведені нами раніше дослідження як для всієї території України, 
так і для окремих річкових басейнів свідчать про наявність переломної 
точки у багаторічних коливаннях температури приземного шару повітря 
на території України. Такою точкою є 1989 рік, з якого почали відбуватися 
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статистично значущі зміни у коливаннях температури повітря на території 
країни. Підтвердження наявності такої переломної точки у багаторічних 
коливаннях температури повітря в межах регіону досліджень виявлено 
нами за допомогою побудованих сумарних інтегральних кривих як для 
року в цілому, так і для окремих сезонів по всіх метеостанціях, обраних 
для аналізу. Ми бачимо, що відхилення від прямої лінії сумарних 
інтегральних кривих найбільш чітко проявляється навесні та, особливо, 
взимку, по всіх метеостанціях.

Більш надійним інструментом аналізу багаторічних коливань 
гідрометеорологічних елементів є різницеві інтегральні криві відхилень 
від багаторічного значення, що дозволяють визначити періоди зростання 
або зменшення певної характеристики та встановити чіткі межі окремих 
періодів. Визначено, що стійки додатні відхилення температури повітря 
від кліматичної норми в цілому для території басейну почали проявлятись 
з кінця 80-х років минулого сторіччя. Для більш детального аналізу 
внутрішньорічного розподілу зазначених змін, побудовано різницеві 
інтегральні криві відхилень від середнього значення сезонної температури 
повітря по обраних метеостанціях. Найбільш чіткі і характерні зміни 
простежуються для весняного та зимового сезонів, що визначає загальні 
зміни багаторічного ходу річної температури повітря. 

За даними проведених нами раніше досліджень, саме зростання 
температури приземного шару повітря на території України впродовж 
останніх десятиріч призводить до відповідного зростання температури 
води річок.

Різницеві інтегральні криві багаторічних коливань температури 
води річок басейну Південного Бугу повторюють тенденцію сумарних 
кривих і показують, що: для року в цілому, зимового та весняного 
сезонів підвищення температури води розпочалося з кінці 80-х років 
минулого сторіччя (для сезонних температур – з холодного періоду 1987-
88 рр.). Впродовж останніх двадцяти п’яти років температура води річок 
басейну зросла (в середньому) впродовж грудня-лютого на 0,6ºС відносно 
попереднього періоду. Для періоду весняного водопілля в межах басейну 
зростання температури води за останні чверть сторіччя є ще більш 
суттєвими і становлять 1,5 – 1,7 ºС у порівнянні з періодом до 1989 року. 

Отже, проведені нами дослідження дають змогу зробити висновок 
про тісний взаємозв’язок багаторічних коливань температури води 
та повітря в межах басейну Південного Бугу. В більшості випадків 
спостерігається синхронність у фазах коливань температури води та 
повітря як за рік в цілому, так і для окремих сезонів. Від 1989 р. в межах 
регіону спостерігається тенденція до зростання температури води річок, 
яка обумовлена відповідним зростанням температури повітря.
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Даценко Л. М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 
ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ В РАМКАХ УКРАЇНСЬКО-

КАНАДСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ

Українсько-канадський освітній проект «Закладення основ 
інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському 
уряді для підтримки стабільного економічного зростання» здійснюється за 
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі й розвитку 
Канади (DFATD), Ванкуверським острівним університетом (ВОУ) та його 
партнерами в Україні: Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка і Національним технічним університетом України «Київський 
політехнічний інститут». 

Попередній навчальний тренінг викладачів курсів (з української 
сторони) було проведено у Ванкуверському острівному університеті міста 
Нанаймо впродовж травня 2014 р. Фактично це була програма підвищення 
кваліфікації українських викладачів та ознайомлення з канадським 
досвідом викладання курсів по ГІС та ІПД. Програму стажування 
підготували викладачі географічного департаменту ВОУ за участі колег 
з інших департаментів (вони читали свої навчальні курси). Стажування 
у ВОУ від проходили КНУ імені Тараса Шевченка такі викладачі: 
Л. М. Даценко, В. М. Самойленко, М. А. Молочко.

У 2014-2015 роках було проведено дистанційні курси за програмами 
«Вступ до ГІС для ІПД» (три групи), та «Системи управління базами 
даних для ІПД» (дві групи), розпочато роботу першої групи з курсу 
«Просторові кадастрові інформаційні системи для ІПД» (одна група). 
За результатами навчання слухачі курсів отримують сертифікати 
Ванкуверського острівного університету (Канада) та Світового центру 
даних (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»). 

Від кафедри геодезії та картографії географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка курси вже 
почали опановувати: доц. Міхно О. Г., ас. Підлісецька І. О., доц. Курач Т. М., 
ас. Боднар С. П., ас. Яценко О. Ю., доц. Дрич С. К. 

У ході реалізації проекту було встановлено проектне обладнання та 
програмне забезпечення в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка. Матеріали для перших двох курсів було опубліковано 
на навчальному порталі Moodle, відкритому в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут». Реалізація 
проекту триватиме до березня 2018 р., тож багато вітчизняних фахівців у 
галузі ГІС та ІПД зможуть підвищити свою кваліфікацію та ознайомитись 
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з канадським досвідом роботи.
У проекті передбачено дистанційне навчання. Для більшості 

учасників проекту це перший досвід дистанційної освіти з правилами 
навчання, що відповідають канадській освітній системі. Для успішного 
освоєння курсу бажано мати базові навички роботи в середовищі ArcGIS. 
У цьому переконалися слухачі під час проходження першого курсу. По-
перше, треба мати певні навички адаптування української термінології до 
канадської та розуміти стиль подання лекційного матеріалу, практичних 
робіт і тестового контролю (канадський досвід). По-друге, слухачі повинні 
розуміти, що дистанційне навчання роботі з програмним забезпеченням – 
досить складний процес (особливо з ArcGIS Оnline). Аудиторні практичні 
заняття дозволяють викладачеві у «ручному» режимі виправляти помилки 
студентів та допомагати виконувати завдання. Дистанційне навчання 
вимагає більше самостійної роботи, допомога викладача можлива лише в 
режимі інтернет-листування та скайп-спілкування в обмежених часових 
рамках. 

Для виконання практичних робіт використовувалось програмне 
забезпечення ArcGIS, яке було доступне через віддалений термінал на 
сервері ГІС, або, за бажанням слухача курсів, навчальна версія ArcGIS 
встановлювалась на його особистому комп’ютері. 

ГІС-сервер є важливою і найбільш технологічною складовою проекту 
дистанційного навчання. З урахуванням розподіленої інформаційної 
інфраструктури проекту сервер було встановлено на навчальній базі 
географічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Технічні характеристики серверу забезпечували 
одночасний доступ до ресурсів усіх слухачів курсів. На час виходу проекту 
на повну потужність це буде становитиме 100 осіб, що потребуватиме 
відповідних каналів інтернет-зв’язку, які дозоляють слухачам підключення 
через технологію віддаленого доступу. 

Для цього на ГІС-сервері встановлено Windows Server 2012, що 
дає змогу адмініструвати роботу та налаштування. Геоінформаційне 
ядро сервера базується на навчальних продуктах компанії ESRI. Сюди 
входять програмне забезпечення для персональної роботи ArcGIS, 
програмне забезпечення для роботи з базами даних ArсSDE та програмне 
забезпечення для публікації даних в Інтернет – ArcGIS for Server. Усе 
геоінформаційне програмне забезпечення надається на підставі наявної 
навчальної ліцензії.
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Денисик Г. І. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ 
У ВИРІШЕННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ І 

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОБЛЕМ

Сумісне вирішення тісно взаємопов’язаних між собою освітянських 
і господарських проблем будь-якого регіону, процес складний, однак 
необхідний. Це зумовлено тим, що у його (процесу) основі три різнорідних 
складових: природна, соціально-економічна й духовна. Природна складова 
(натуральна і антропогенна природа) завжди була, є і буде фундаментом, 
базою на яких розвиваються або занепадають соціально-економічна 
і духовна. Однак, аналітичний огляд літературних джерел за минулі 
три десятиріччя дає можливість зробити висновок, що комплексному 
пізнанню природи у господарському освоєнні будь-якого регіону України 
та використанню цих знань у освітянській сфері, не приділяється 
належної уваги. Поки що і природні ресурси і ландшафти, здебільшого, 
використовуються стихійно.

Аналізуючи набутий досвід [2, 3] приходимо до висновку, що у 
вирішенні регіональних проблем необхідно врахувати низку аспектів, 
серед яких головними є два: 

а) пізнання особливостей функціонування і структури сучасних, 
переважно антропогенних, ландшафтів;

б) дослідження доцільніше проводити в адміністративних межах.
Як приклад розглянемо один із своєрідних регіонів України – Поділля. 

Поділля, у межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей, 
площею 60,9 тис. км2 та населенням 4,2 млн. осіб, регіон стародавнього, 
активного і різнобічного освоєння природних ресурсів. Видобуток 
корисних копалин тут розпочався у палеоліті (40-35 тис. років тому), 
більше семи тисяч років тому сформувалася перша у Центральній Європі 
неолітична землеробська Буго-Дністерська культура, упродовж минулого 
тисячоріччя майже повністю знищенні лісові та освоєнні водні й земельні 
ресурси. На початку ХХІ ст. антропогенні ландшафти займають 92-95% 
території Поділля [1]. Без їх врахування вирішення будь-яких проблем 
регіону неможливе, або буде лише частковим.

Для кращого розуміння природної складової у вирішенні освітянських 
і господарських проблем Поділля, кафедрою географії Вінницького 
держаного педагогічного університету розроблена програма у процесі 
реалізації якої для вирішення господарських проблем:

- здійснюються широкомасштабні польові дослідження антропогенних 
ландшафтів, що дало можливість значно поглибити, а в окремих випадках 
і розробити нові методи і методики їх пізнання, зібрати й систематизувати 
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накопичені матеріали для подальшого опрацювання;
- публікуються серії монографій де антропогенні ландшафти 

розглядаються в окремих розділах, або вони їм присвячені повністю. 
До першої відноситься серія «Природа й ландшафти Поділля». У цій 
серії заплановано видати чотири монографії: «Середнє Побужжя» – 
підготовлено і видано географами Вінницького педуніверситету у 2004 р.; 
«Середнє Придністер’я» – підготовлено і видано географами Вінницького 
і Чернівецького університетів у 2007 р.; «Західне Поділля» планується 
до видання географами Вінницького і Тернопільського університетів. 
Завершить серію монографія «Центральне Поділля».

Друга серія присвячена виключно антропогенним ландшафтам 
Поділля, готується і видається на основі захищених кандидатських 
дисертацій. З друку вийшли монографії «Дорожні ландшафти Поділля» 
(2005 р.), «Селитебні ландшафти Поділля» (2006 р.), «Водні антропогенні 
ландшафти Поділля» (2007 р.) і «Рекреаційні ландшафти Поділля» (2009), 
«Лісові антропогенні ландшафти Поділля» (2011), «Сільські ландшафти 
Поділля» (2012), до 2015 року у цій серії заплановано видати 10 
монографій, серед них «Промислові ландшафти Поділля», «Белігеративні 
ландшафти Поділля» та інші, а також монографії присвячені ландшафтно-
інженерним та ландшафтно-техногенним системам.

Для вирішення регіональних освітянських проблем з географії:
- видаються підручники і навчальні посібники для учнів і вчителів, 

та студентів географів вищих навчальних закладів України. Уже вийшло 
три видання навчальних посібників «Природнича географія Поділля» 
(1998 і 2006, 2011), «Нариси з антропогенного ландшафтознавства» 
(1999, 2004) та «Регіональне антропогенне ландшафтознавство» (2010 р.), 
«Антропогенне ландшафтознавство» у двох частинах (2014, 2015 рр.);

- проводяться науково-практичні конференції присвячені вивченню 
антропогенних ландшафтів загалом і Поділля зокрема. Таких конференцій 
у Вінниці проведено чотири: 2001 р. – «Ландшафти і сучасність», 2004 р. 
– «Антропогенні географія й ландшафтознавство у ХХ і ХХІ сторіччях»; 
2007 – «Історична географія: початок ХХІ сторіччя». У 2010 р. проведена 
Міжнародна науково-практична конференція «Культурний ландшафт: 
теорія і практика»; у 2013 році «Антропогенне ландшафтознавство: 
перспективи розвитку»;

- для кращого розуміння природи Поділля не лише фахівцями, 
але більш широким загалом, викладачами кафедри географії видається 
науково-популярна серія краєзнавчих нарисів «Земля Подільська». У цій 
серії заплановано видати вісім брошур. З друку вийшло п’ять: «Простори 
Вінниччини», «Подільське Побужжя», «Заповідне Поділля», «Містечка 
Східного Поділля» та «Подільські Товтри». Планується до публікації 
«Подільський камінь», «Діброви Поділля» та інші.

Висновок. Регіональні природничо-географічні дослідження в 
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Україні необхідно активізувати на основі попередніх та нових розробок. 
У їх структурі особливе місце займатимуть дослідження антропогенних 
ландшафтів, що домінують (75-95%) у будь-якому природно-
господарському регіоні України. Наявність таких детальних досліджень 
дає можливість місцевим владним структурам, господарникам, освітянам 
і широкому загалу людей краще зрозуміти суть сучасних процесів, що 
розвиваються в ландшафтах їх регіонів, менше затрачати коштів на їх 
пізнання та раціональне використання природних ресурсів і охорону.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТАНДАРТИЗАЦІЇ БАЗОВОЇ 
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Аналіз досвіду провідних європейських країн з розробки стандартів 
географічної освіти засвідчує, що найбільш ґрунтовними та близькими за 
формою та змістом є стандарти розроблені Асоціацією географічної освіти 
Німеччини та комітетом з освіти Німецького географічного товариства за 
час 2005-2006 років. Як орієнтир використовувались існуючі міжнародні 
документи в сфері географічної освіти («Міжнародна хартія географічної 
освіти», Протоколи і рішення постійної комісії з освіти Міжнародного 
географічного союзу, розробки з «Навчальний плану 2000+» німецького 
Географічного Товариства, а також «базисного навчального плану» 
німецької асоціації викладачів географії.

Серед цих визначальних орієнтирів для розробки стандарту базової 
географічної освіти були визначені наступні.

1. Шанувальники географії мають можливість визначити та зрозуміти 
взаємодію природи і суспільства (економіка, політика, соціальні аспекти), 
базуючись на вибраних глобальних та регіональних прикладах, та також 
навчитися аналізувати структури, процеси та проблеми в результаті такої 
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взаємодії та знаходити ефективні варіанти їх вирішення. Тому, розуміння 
Землі як складної системи – ключовий аспект подальшого процесу 
навчання, так як і розуміння окремих систем і підсистем геосфери. Таким 
чином, географія – є центральним напрямком при вивченні усіх аспектів 
науки про Землю, що сприяє розумінню природних і соціальних систем 
в їх основних просторово-орієнтовних базових структурах (Лейпцігська 
декларація німецького Географічного Товариства).

При такому загально географічному підході, навчання географії 
забезпечує необхідний внесок у розвиток мультинаправленого, 
систематичного мислення, орієнтованого на вирішення проблем.

2. Простір, так само як і час – основний екзистенціальний аспект 
нашого життя, і тому надзвичайно важливо розуміти його в деталях. 
У географії, простір розглядається з різних точок зору: як конкретний, 
матеріальний аспект та як елемент природно чи соціально сконструйованої 
системи. Здатність просторово орієнтуватися в різноманітних ситуаціях 
є важливою умовою надбання географічної компетенції, що виходить 
далеко за межі володіння основними топографічними навичками і служить 
основою для розвитку подальшого географічного знання. Також, вивчаючи 
географію фахівці не тільки набувають вмінь і навичок просторової 
орієнтації, але й вчаться аналізувати простір в глобальних і регіональних 
аспектах різних масштабів, наприклад – Рідного краю (батьківщини), 
Держави (Німеччини), Європи чи окремих неєвропейських регіонів, 
з різних точок зору і у зв’язку з різними проблемами. У цьому випадку 
вони набувають фундаментальних географічних знань про регіони, нації і 
групи країн, а також розвивають потенціал свідомого аналізу своєї країни, 
усвідомлення європейцями космополітичних відносини між глобальним і 
локальним.

3. Методи вивчення географії традиційно сильно орієнтовані на 
наочність, візуальну чіткість та актуальність. Фахівці мають можливість 
ознайомитися з численними традиційними та комп’ютеризованими 
методами дослідження. Таким чином, вони отримують можливість 
використовувати засоби інформації максимально ефективно; та з 
практичної сторони – навчитися використовувати всі відомі види карт.

4. Вивчаючи географію фахівці також набувають методологічну 
компетенцію, необхідну для самостійного навчання і дії. Екскурсії та 
Експедиційні проекти роблять можливим включення до предметного 
освоєння реальності за межами аудиторій і набуття студентами власного 
активного досвіду.

5. Географія як навчальний предмет робить істотний внесок 
у вирішення міждисциплінарних і кооперативних завдань у сфері 
освіти. На конкретних прикладах студенти вивчають багато аспектів 
функціонування навколишнього середовища чи то своєї батьківщини, чи 
то територій далеко за її межами; набувають розуміння того, як пов’язані 
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соціальні та природничі науки. Освітній напрямок стосовно політики 
розвитку та вивчення міжнародних культур – також необхідна частина 
географічної освіти. Вивчаючи природні, економічні, політичні і соціальні 
взаємозв’язки, студенти набувають необхідної компетенції в цих областях. 
Через свій зміст і функції, географія є необхідною частиною викладення 
основ сталого розвитку («Порядок денний Самітів Землі 1992-2002»).

6. Цілі, зміст і методи базової географічної освіти є одними з 
основних елементів загальної освіти, а також складають основу для 
прикладного професійно-технічного навчання в багатьох спеціалізованих 
областях, наприклад, в плануванні, охороні навколишнього середовища, 
туризмі, державних і приватних установах економічного розвитку.

7. Оволодівши базовою програмою географії фахівці матимуть 
необхідні базові знання в галузі природничих та соціальних наук, а також 
з конкретно географічно спеціалізованих напрямків в науках про Землю. 
Такі вміння трактуються як пізнавальні здібності та навички, доступні 
для окремих осіб, або вивчені ними для вирішення конкретних проблем, 
а також набута ними мотиваційна, вольова і соціальна готовність та 
здатність застосовувати ці знання уміння і навички для успішного й 
відповідального вирішення проблем в різних ситуаціях.

8. Географія – інтеграція природних і суспільних наук, що 
віддзеркалюється на структурі необхідних вмінь, навичок та знань 
учня. На відміну від чисто природничих наук, таких як біологія, хімія і 
фізика, географія включає такі області: спеціалізовані предметні знання, 
методологія, зв’язок та оцінка. Базуючись на цих 4 категоріях, географія 
трактує дію як окремий елемент області компетенції, що типово для інших 
соціально орієнтованих наук. Унікальна особливість географії також в 
суто її області спеціалізації –«просторовій орієнтації». Знання та вміння 
в цих областях призводять не тільки до розуміння природних і соціальних 
взаємин у різних частинах світу, в контексті основних цілей предмету, але 
й дають можливість адекватно, етично-орієнтовано й відповідально діяти 
в просторі. Ці області про пересічення та накладання знань.

9. Географічні компетенції, що формуються у взаємодії з іншими 
природничими і соціальними науками виникають не як доповнені, 
додаткові знання, а синтезуються від поєднання взаємопов’язаних, 
окремих сфер інших знань та вмінь, що набуті не в ізоляції, а в рамках 
конкретних проблем і в географічному контексті.

Таким чином, стандарт базової географічної освіта включає наступні 
блоки компетентностій.

Предметно-специфічні знання. Здатність розуміти простір в різних 
масштабах, як фізичний так і людської географічної системи та аналізувати 
взаємовідносини між людиною і навколишнім середовищем.

Просторова орієнтація. Здатність орієнтуватися в просторі 
(топографічне орієнтація, читання карти, орієнтація в реальному просторі 
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та відображення просторового сприйняття).
Методи збору інформації. Можливість збирати і оцінювати 

географічно відповідну інформацію в реальному просторі та в засобах 
масової інформації, а також для опису конкретних кроків у зборі 
географічної інформації.

Зв’язок. Здатність розуміти географічну інформацію, представляти та 
обговорювати її з іншими на належному рівні.

Оцінка. Можливість оцінки просторової інформації та проблем, 
інформації в ЗМІ та географічне розуміння з точки зору конкретних 
критеріїв і в контексті існуючих значень.

Дія. Здатність і готовність діяти у відповідності з природними та 
соціальними умовами в різних областях діяльності.

За матеріалами German Geographical Society, 2012.

Зеленская Л. И.
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

ПРОБЛЕМНЫЕ «ПОЛЯ» В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В современном географическом образовании существуют не 
просто проблемы, а целые «проблемные поля». И никакие изменения, 
отдельные поправки, даже очень важные нововведения в образовательный 
процесс, решение определённых проблемных ситуаций, исправление и 
обновление существующих средств обучения, никакие заимствования 
конструктов, сформированных в иных социальных условиях, не могут 
решить проблемы географического образования. Решение проблем 
заключается не в дополнениях и «усовершенствованиях», а в выработке 
принципиально новой, теоретически и практически обоснованной 
концепции географического образования 21 века и выверенной стратегии 
его организации в современных геополитических, экономических и 
культурных реалиях. 

С философских позиций вернее будет назвать не «концепция 
географического образования», а конструкт «географического 
образования». Многоаспектное понятие «конструкт» мы понимаем в 
соответствии с новейшими философскими определениями как понятие, 
вводимое гипотетически (теоретически) и создаваемое по поводу 
наблюдаемых событий или объектов (эмпирически) по правилам логики с 
жёстко установленными границами.

К сожалению, объём тезисов не может претендовать на полное 
и системное изложение концепта географического образования в 
21  веке, однако назвать и обосновать хотя бы первые несколько шагов 
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к эффективному географическому образованию, к преодолению 
«проблемных полей» в географическом образовании, мы попробуем. 
Безусловно, выбор этих шагов носит неслучайный характер, их 
выбор основывается на более чем 30-летнем опыте работы в сфере 
географического образования. Это то самое «эмпирическое» в определении 
конструкта, о чём было сказано выше. 

Для логического изложения проблемы мы выбрали «брендовое» 
слово «СТАРТ», которое поясняет алгоритм или последовательность 
шагов, приводящих к желаемому результату – повышению эффективности 
географического образования путём выявления и преодоления 
«проблемных полей». «СТАРТ» это «1. Синергетика 2. Творчество 3. 
Агглютинация 4. Романтика 5. Туризм». 

Начнём с первого понятия «Синергетика». По определению 
И. Пригожина «Синергетика – современная теория самоорганизации, 
новое мировидение, связываемое с исследованием феноменов 
самоорганизации, нелинейности, неравновесности, глобальной 
эволюции, изучением процессов становления «порядка через хаос», 
бифуркационных изменений, необратимости времени, неустойчивости как 
основополагающей характеристики процессов эволюции». Синергетика 
является методологическим подходом, который используется в разных 
предметных областях, многие учёные пытаются привлечь понятийный 
аппарат синергетики, попытаемся сделать это и в географическом 
образовании. Хотя многие моменты требуют дополнительного 
обсуждения. Главным, на наш взгляд, в синергетическом подходе, 
является идея свободного выбора педагогом методик, средств обучения, 
порядка изложения материала, форм проведения занятий, соотношения 
теоретического и практического материала, включение новых актуальных 
тем, которые пока ещё официально не утверждены в учебных программах 
и т. д. Синергетика при такой трактовке ассоциируется с актуальным и 
брэндовым словом «Свобода».

2. Творчество, креативность в географическом образовании 
необходимы как ни в каких других науках, поскольку география это 
наука о постоянно изменяющемся мире, изменения в природе, социуме, 
экономике происходят эволюционно и революционно, не реагировать на 
эти изменения географы не имеют права.

3. Агглютинация – явление психологическое. Как это явление 
предлагается трактовать в географическом образовании? Ответ – как 
процесс формирования географических образов при помощи объединения 
и комбинирования исходных образов существующих в реальности 
или существовавших ранее. Главная задача педагогов географов – 
формирование объективных географических образов. На первый план 
выходит приём конструирования процесса обучения, а не просто сложения 
целого из случайно отобранных элементов (частей), комбинирование 
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напоминает процесс «сплавления» разнородной, многосторонней, 
целенаправленно отобранной вербальной, натуральной, картографической 
информации. 

4. Романтика географии связана с путешествиями, экспедициями, а 
какие экспедиции возможны без карт, аэро- и космоснимков? Напомним 
тему доклада генерального директора Института географии Франции 
Патриса Паризе, сделанного в Париже в 2011 году на заседании МКК: 
«Карты как обучающий, гражданский и политический инструмент».

5. Туризм познавательный и образовательный феномен современности, 
роль географии при этом – ведущая. Подчеркнём, что экскурсии в природу, 
на предприятия и в учреждения являются эффективной формой обучения 
в географии. Жаль, что в сфере образования туризм позиционируется как 
сфера обслуживания.

Мы назвали всего 5 чрезвычайно сложных и архиважных проблем, 
которые требуют от нас усилий, мобильности в поисках обоснованных 
путей оптимизации процесса географического образования. Но есть 
и десятки неназванных проблем… Например, проблема внешнего 
независимого оценивания знаний по географии. Мы целиком 
поддерживаем этот процесс, однако в современных реалиях, когда 
преподавание географии значительно отличается в разных школах, 
позволим себе предложить внести коррективы в систему внешнего 
независимого оценивания, а именно, примерно 50% географических 
вопросов заменить на тестовые задания по оценке пространственного 
интеллекта учащихся. Безусловно, эта проблема требует широкого 
обсуждения в педагогических кругах, среди географов – учёных и 
географов – практиков. 

Іщук С. І., Гладкий О. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО 
СИСТЕМОУТВОРЕННЯ

Економічна і соціальна географія вивчає прості і складні географічні 
об'єкти. До простих відносять переважно одиничні об’єкти простору, що 
виконують одну основну функцію (це пе5реважно, об’єкти транспорту, 
інфраструктури, одиничні підприємства тощо). Складними об’єктами 
економіко-географічних досліджень є переважно системи одиничних 
об’єктів, що утворюють цілісну й складну єдність за допомогою певних 
атрибутів. Кожний складний об'єкт містить у собі елементи, що в 
свою ергу виступають частиною системи. Між елементами виникають 
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різноманітні зв'язки і відношення тіснота яких напряму залежить від рівня 
інтегрованості усієї системи. Групи елементів виконують певні функції, 
які можуть мати провідне, допоміжне або додаткове значення. Перші 
з них це називають системоутворюючими, адже без них вся система 
складних географічних об’єктів не зможе існувати. А в своїй сукупності, 
всі елементи системи утворюють нові якості і властивості, що формують 
своєрідний господарський ефект (його часто наживають синергетичним. 
Емерджентним, агломераційним та ін.). Наявність системних атрибутів 
дає змогу під час їх дослідження використовувати принципи, методи і 
підходи загальної теорії систем, зокрема системні уявлення про зв'язки, 
відношення, структуру тощо.

Системні географічні об'єкти формуються у вигляді різних 
територіальних комплексів і систем. Їх за профілем можна поділити на 
виробничі, аграрні, соціальні з різними додатковими комбінаціями. Однак, 
головною ознакою цих утворень є територіальність. Вони складаються з 
окремих менших за обширом частин, а в свою чергу є частинами більших 
за територією об'єктів. Для їх елементів характерні різна доступність 
між собою, конфігурація розміщення, розташування у межах регіону, 
територіальна концентрація та інші параметри. Все це істотно впливає 
на формування господарського профілю територіальних систем, на їх 
життєздатність, на ефективність функціонування і соціально-економічні 
показники розвитку.

Як загальну назву для системних об'єктів економічної і соціальної 
географії можна використовувати поняття «територіально-виробнича 
система» (ТВС). Кожна ТВС об'єднує виробничі (промислові та 
агропромислові), соціальні, розселенські та природні елементи. При 
цьому останні входять до територіально-виробничих систем переважно в 
рамках їх ресурсних або екологічних функцій. Конкретними типами ТВС 
є виробничі системи, територіальні системи розселення, агропромислові 
системи, територіальні соціальні системи, територіальні рекреаційні 
системи, транспортні та інфраструктурні системи і т. д. Можливе виділення 
й інших типів ТВС.

В науковій літературі для визначення територіально-виробничих 
систем використовувались поняття «територіально-виробничий комплекс» 
(ТВК), «економіко-географічний комплекс (система)», «суспільно-
географічний комплекс» або «територіальна соціально-економічна 
система (або комплекс)». Проте, на нашу думку ці назви не зовсім 
вдалі. В понятті ТВС, на відміну від ТВК та інших наведених вище назв 
розкривається глибока сутність взаємопов’язаних між собою елементів 
простору, що формує додаткові переваги розвитку господарства та 
підвищення ефективності різних видів людської діяльності. Це поняття 
характеризується лаконічністю, всеохоплюваністю, модульністю та 
пристосованістю до різних аспектів дослідження території і ефективності 
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функціонування її господарських елементів. ТВС включає не тільки 
соціально-економічні складові, але й компоненти, що утворилися 
внаслідок взаємодії суспільства і природи. ТВС розглядають як форму 
територіальної організації певної частини Ойкумени (сфери людського 
життя).

Отже, ТВС – це така поєднання на території різних 
елементів людського життя (природних, ресурсних, промислових, 
агропромислових, інфраструктурних, соціальних, розселенських, 
екологічних), яке являє собою єдність і цілісність високого рівня 
організації, зі складною структурою, конфігурацією, положенням і 
відношеннями взаємної обумовленості між елементами, які сприяють 
формуванню додаткового соціально-економічного (синергетичного) 
ефекту.

За структурою ТВС — цілісна територіально взаємозв'язана 
сукупність населених місць, соціальних, виробничих, інфраструктурних, 
природно-ресурсних та екологічних об'єктів, що поєднуються в 
різноманітних комбінаціях відповідно до вихідних параметрів даної 
конкретної ділянки простору. Для ТВС властива цілісність території 
і одночасно її внутрішнє різноманіття. В її межах можуть існувати і 
розвиватись окремі ділянки простору, що мають різні функції, різну 
концентрацію людської діяльності, різні показники ефективності 
виробництва. Водночас, ТВС – це континуальний географічний об'єкт. 
Будь-який елемент (природний або антропогенний) на його території, 
обов’язково входить до його складу та є невід’ємною частиною системи 
з власними функціями і зв'язками. За складом елементів ТВС є найбільш 
повним об'єктом.

Кононенко О. Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ЯК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТОЛИЦІ

Сталий розвиток міських населених пунктів є важливою умовою 
досягнення цілей сталого розвитку в цілому. Про це говорилось у 1994 
році у Ольборзі (Данія) на європейській конференції зі сталого розвитку 
міст, де було прийнято відправний документ – «Хартію європейських міст 
зі сталості» (Ольборзька Хартія). Міста отримали завдання розробити 
стратегії сталого розвитку, що відповідали б Порядку денному на ХХІ ст., 
прийнятому у Ріо-де-Жанейро двома роками раніше. Після цього лідери 
міст неодноразово збирались і підтверджували наміри, включали до 
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переліку нові заходи і механізми реалізації концепції сталого розвитку 
(Лісабон, 1996, Ганновер, 2000, Ольборг, 2004, Севілья, 2007, Женева, 
2013). 

Женевська конференція зі сталого розвитку міст була сфокусована на 
пошуках ресурсів для забезпечення сталого розвитку в умовах економічної 
кризи. Важливим висновком конференції стала теза про продовження 
зеленого курсу розвитку міст незалежно від економічних можливостей. 
Складові зеленої економіки мають мультиплікативний ефект, в першу 
чергу енергозбереження, зелене будівництво, водопостачання на 
засадах стійкого розвитку тощо. Розгляд зеленого курсу з таких позицій 
особливо актуальний для вітчизняної управлінської практики, що багато 
років пояснює відсутність прогресу у екологічній сфері економічними 
негараздами.

В світі є багато прикладів успішної реалізації основних 
положень Ольборзької хартії та інших документів. Відповідно, існує 
значна диференціація у досягненні прогресу щодо різних аспектів 
екологоорієнтованого розвитку міст. Одним з прикладів оцінювання 
подібних відмінностей є Green city index, розрахований дослідно-
аналітичним відділом The Economist Group для 120 міст у світі, в тому 
числі 30 – у Європі. Оцінка проводилась за 8 групами показників, що 
відображають якісний стан води, повітря, викиди СО2, поводження 
з відходами, розвиток громадського транспорту, зелене будівництво, 
енергетика та управління у сфері охорони навколишнього середовища. 
Ранжування міст Європи показове: лідируючі позиції скандинавських 
міст (Стокгольм, Осло, Копенгаген) та «замикаючі» пострадянські міста. 
Київ був оцінений як найменш зелене місто серед 30 досліджуваних, що 
не може не викликати занепокоєння киян, які традиційно вважають Київ 
найзеленішим містом Європи.

Порівняння рівнів забруднення довкілля у м. Києві з 
середньоукраїнськими показниками (табл. 1) показує, що лише за 
показниками, що відображають розвиток промисловості (викиди 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, сумарні показники 
утворення відходів) Київ має кращі показники, оскільки основу економіки 
міста зараз складає сфера послуг. Щодо результатів діяльності ЖКГ, то 
Київ має набагато гірші показники порівняно з середніми по країні. Також 
в місті не виробляється електроенергія з відновлювальних джерел. 

Перспективи щодо виходу Києва на екологоорієнтовану траєкторію 
розвитку пов’язані з існуючими перевагами у вигляді сміттєспалювального 
заводу, високою часткою електричного транспорту у міських перевезеннях, 
значними площами зелених зон. Інші складові – альтернативна енергетика, 
енергоефективне будівництво, сортування і переробка сміття, розвиток 
велосипедного транспорту майже не представлені та потребують розвитку.

Таблиця 1
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Київ у середньоукраїнських вимірах екологоорієнтованого розвитку, 
2013 рік1

Показник Україна Київ
Показники антропогенного навантаження

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел, кг/ос. 94,4 11,2

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
пересувних джерел, кг/ос. 53,3 75,5

Використання свіжої води на побутово-питні потреби, м3/
чол. 39 79

Скидання забрудених зворотних вод, м3/чол. 37,7 104
Утворення відходів, т/ос. 9,9 0,3
Утворення відходів від домогосподарств, кг/ос. 198 121,2
Забезпеченість населення приватними легковими 
автомоділями, од/1000 ос. 143 235

Показники розвитку зеленої економіки
Економія води за рахунок оборотного водопостачання, м3/
чол. 992 113,4

Спалено побутових та подібних відходів, кг/ос. 3 51
Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел, 
кВт. год./ос

345 -

1Примітка. Складено за даними Державної служби статистики України

Кузишин А. В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка

ПРОЯВИ СЕГРЕГАТИВНОСТІ В ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ

Специфіка сучасного суспільства пов’язана з проблемою реалізації 
його соціальної спрямованості. Держави та окремі регіони усвідомлюють 
значущість розвитку соціальної сфери, але не в однаковій мірі створюють 
умови для її функціонування. З одного боку варто говорити про суттєве 
кількісне зростання підприємств соціальної сфери та кількості зайнятих 
в них. З іншого – зайняте в соціальній сфері населення не завжди 
відповідає офіційно прийнятим стандартам зайнятості. Досить чітко 
це простежується на прикладі підприємств соціальної спрямованості 
Західноукраїнського регіону (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, 
Чернівецька та Тернопільська області). 
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Для соціальної сфери Західноукраїнських областей характерним 
є явище, що властиве для низки європейських держав та пов’язане з 
вимушеністю працювати без гарантій зайнятості та в широкому сенсі 
позбавлення вигод, пов’язаних із статусом найманого працівника (в 
частому випадку заклади соціальної сфери використовують тимчасового 
працівника). «Зростання незахищеності» можна вживати і для комплексу 
умов, за яких дедалі більша частка працюючих потерпає від погіршення 
умов праці чи зайнятості і це змушує зараховувати до незахищених 
чималу кількість працюючих. Для соціальної сфери є властивим 
запропоноване Д. Геррітсеном явище соціальної незахищеності, позначене 
ізоляцією, пов’язане з відсутністю профспілкового захисту, окремих 
статусів, закриття можливостей для навчання та професіоналізації на 
підприємстві; економічну незахищеність, яка характеризується зниженням 
професійної свідомості, а відтак, і зниженням якості послуг, і яка веде до 
виснаження, стресів, стану тривоги (часткового до втрати ефективності 
підприємством); незахищеність фізичного й психічного здоров’я, яке 
виражається в деградації умов праці та в роздробленні простору і часу з 
причин нетипового робочого графіку чи великого числа наймачів одного 
й того самого працівника. Таким чином формується специфічний прояв 
сегрегативності, коли трудові ресурси, що забезпечують розвиток сфери 
послуг, опиняються в ролі «допоміжного елементу», котрий відіграє 
функцію статиста та найменш захищеної верстви працюючого населення.

Зважаючи на специфіку організації господарства в досліджуваних 
областях (низький рівень промислового розвитку та відсутність значної 
кількості конкурентоспроможних промислових підприємств) варто 
наголосити на високому показнику зайнятості в галузях соціальної сфери 
– загалом майже 1,6 млн працюючого населення пов’язано з соціальною 
сферою (понад 52 % від загального числа зайнятих); а в Львівській області 
цей показник перевищує 56 %. Серед галузей соціальної сфери найбільша 
кількість зайнятих пов’язана з сферою торгівлі, ремонтом автомобілів та 
предметів особистого вжитку, готельно-ресторанного бізнесу (майже 40 % 
від числа зайнятих в соціальній сфері). Ймовірно, що дані показники є 
дещо заниженими, так як не всі працівники готельно-ресторанного бізнесу, 
сфери ремонту автомобілів та нерухомості є зареєстрованими в державних 
фіскально-контролюючих органах. Це явна ознака проблемності 
вимірності зайнятих в галузях соціальної сфери.

Важливим індикатором, що дозволяє оцінити перспективи розвитку 
соціальної сфери, є рівень офіційної заробітної плати в її окремих 
галузях. За даними органів державної статистики, найнижчий показник 
оплати праці властивий для готельно-ресторанного бізнесу (1,4 тис. грн 
в середньому в областях досліджуваного регіону) та сфери торгівля, 
ремонту автомобілів та предметів особистого вжитку (1,9 тис. грн); 
щоправда, ці дані викликають певну недовіру, зважаючи на специфіку 
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українського сектору побутового обслуговування не показувати реальних 
доходів від діяльності та не демонструвати реальний рівень заробітної 
плати. Водночас, працівники цих галузей відзначаються мінімальними 
соціальним захистом та впливом правового поля. Найвищі показники 
оплати праці демонструє фінансово-банківська сфера (3,7 тис. грн) та 
сфера державного управління (3,1 тис. грн). В цих сферах традиційно 
оплата праці та зайнятість населення проводиться на законній відкритій 
основі з дотриманням вимог чинного законодавства.

Таким чином ми маємо формування в областях Західноукраїнського 
регіону нової ідентичності працівників, левова частка яких зайнята 
в соціальній сфері. Ці люди за деякими напрямками господарства 
(торгівля, операції з нерухомим майном, транспорт) в рідкому випадку 
мають фахову підготовку або можуть дозволити собі навчання для 
професійного росту. Традиційно працівники цих напрямків господарства 
не мають профспілкових або інших форм захисту, відзначаються сезонною 
зайнятістю та відносяться до категорії найманих працівників. В установах 
державного фінансування (освіта, охорона здоров’я, культурно-спортивна 
сфера, державне управління) чисельність працюючих є досить значною 
з тенденцією до їх росту, але з неадекватно заниженим рівнем заробітної 
плати.

Мальчикова Д. С.
Херсонський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕОПЛАНУВАЛЬНОЇ 
СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ

Оцінка території з погляду цілей розвитку суспільства, забезпечення 
збалансованого регіонального розвитку і формування повноцінного 
життєвого середовища дозволяє визначити закономірності просторової 
взаємодії різних сфер життєдіяльності суспільства і здійснити в процесі 
планування територій моделювання її планувальної організації. В 
контексті геопланування сільської місцевості на регіональному рівні таке 
моделювання дозволяє: 

- розкрити передумови і обмеження розвитку в часі і просторі різних 
видів природокористування і показати можливості їх комбінації; 

- встановити просторові відмінності цих умов; 
- встановити оптимальний режим розвитку окремих територій; 
- обґрунтувати шляхи найбільш ефективного використання природних 

і економічних ресурсів, охорони і збагачення природного середовища. 
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В результаті моделювання геопланувальної організації території 
з’являється можливість здійснювати не тільки просторову організацію, 
але і передбачити профіль і масштаби розвитку господарського комплексу 
регіональної територіальної системи. Це моделювання забезпечує 
збалансований регіональний розвиток, заснований на ідеях еколого-
соціально-економічної рівноваги. Отже процес геопланувальної організації 
території за своєю сутністю – це її моделювання. 

Загальновизнано, що об’єктами планувальної організації є 
просторові соціально-економічні системи різних ієрархічних рівнів. 
Разом з тим, зважаючи на специфічні риси сільської місцевості як 
об’єкту геопланування, перш за все різке переважання руральних 
видів природокористування і фактично континуальний характер, 
геопланувальна організація сільської місцевості на регіональному рівні 
може здійснюватись лише через аналіз видів природокористування і їх 
поєднань. 

Відповідно до змісту поняття геопланування, представленому в 
наших роботах [1], планувальна організація суспільно-просторових 
комплексів сільської місцевості може бути визначена як раціональне 
просторове поєднання функціонально-територіальних елементів – видів 
природокористування та їх комбінацій, об’єднаних структурами управління 
з метою створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, 
забезпечення збалансованого регіонального розвитку і підвищення 
якості життя населення. При цьому, звичайно, обов’язковим буде 
співвідношення складових елементів і форм геопланувальної організації 
з концептуальними положеннями теорії раціональної територіальної 
організації суспільства. На сьогоднішній день існує чітка ієрархізована 
система інтегральних форм ТОС [2], яка адекватно відображає об’єктивну 
територіальну структуризацію суспільства і слугує базисом для розробки 
прогнозних моделей розвитку регіонів, заходів регіональної політики 
держави, є засобом підтримки управлінських рішень. В цій системі 
виділяються точкові, локальні, агломеративні, ареальні, регіональні та 
лінійні форми ТОС. 

Відповідно до розроблених методологічних настанов і методичних 
підходів [3], можна представити таксономію регіональних рівнів і форм 
геопланувальної організації сільської місцевості (табл. 1) і визначити 
надалі її головні характеристики.

На відміну від виділення функціональних типів 
сільськогосподарського використання території у Генеральній схемі 
планування території України (виділення зональноспеціалізованих 
виробництв агропромислового комплексу відповідно до агрокліматичних 
умов), запропонований підхід акцентує:

- комплексне врахування всіх складових розвитку сільських територій, 
її поліфункціональності;
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-  визначну роль ландшафтної структури території як основи 
формування сільськогосподарських типів земель і формування 
особливостей їх використання;

- врахування варіацій поєднання рурального природокористування з 
іншими видами природокористування;

- врахування поширення урбанізаційних ознак природокористування 
як невідємної риси розвитку СМ в сучасних умовах.

- аналіз можливостей виконання територіями СМ природоохоронних 
функції та територіальних ресурсів розбудови регіональної екомережі 
(оскільки саме СМ зосереджує середовищестабілізуючі та екомережеві 
елементи, що забезпечують збалансований розвиток всього суспільства);
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Мезенцев К. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПОСТРАДЯНСЬКИХ МІСТ: ВІД 
ОПИСОВОСТІ ДО ТЕОРЕТИЗАЦІЇ

Протягом останнього десятиліття дослідження розвитку міст в Україні 
характеризується все більшим перекосом в бік описовості, втратою зв’язку 
із ключовими теоріями і концепціями, що пояснюють розвиток міст в 
цілому та в умовах пострадянських (постсоціалістичних) трансформацій 
зокрема. Досвід досліджень міст багатьох постсоціалістичних країн 
(передусім Чехії, Польщі, Угорщини, Естонії, Росії, Болгарії, Східної 
Німеччини) свідчить про зростання ролі теоретизації та концептуалізації 
різних аспектів розвитку міст. Тому нині важливим завданням є 
повернення українських урбаністичних досліджень в бік інтеграції до 
загальносвітового теоретичного дискурсу. 

Зважаючи на поставлене завдання, актуалізується питання, підняте 
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Дж. Робінсон, С. Ференчуговою, М. Джентіле на останній конференції 
«Cities After Transition» (CATference – головний науковий форум фахівців із 
урбаністичної географії посткомуністичних країн), що відбулася у вересні 
2015 року в Празі. Дослідники постсоціалістичних міст у більшості 
випадків розглядають загальноприйняті у світовій урбаністичній географії 
теорії та концепції як нормативні, співставляючи особливості розвитку 
постсоціалістичних міст із західними «правильними» тенденціями. Тому 
Дж. Робінсон слушно наголошує, що теоретизація міст може виходити з 
будь-якої країни, вивчення феномену будь-яких інших міст може дати нові 
аспекти розуміння розвитку міст взагалі [9]. Проте, на жаль, як зазначають 
С. Ференчугова, М. Джентіле, виносячи у назви наших досліджень 
типологічну приналежність міст («постсоціалістичні» «посткомуністичні», 
«пострадянські») або навіть регіональну приналежність (міста 
Центральної та Східної Європи) ми фактично «обрізаємо» частину 
потенційних читачів. Такі дослідження розглядаються як такі, що 
вивчають феномен лише окремої групи (типу) міст, що не має відношення 
до феномену міст в цілому, до феномену так званих «західних» міст. 
Існує «нерівність у виробництві знань», дослідники постсоціалістичних 
міст часто виявляються неспроможними «виробляти» релевантні знання 
для загальносвітового дискурсу, оскільки пишуть лише про специфічні 
особливості своїх міст. 

В контексті сучасних досліджень постсоціалістичних міст виникає 
питання: що можуть дати дослідження міст України у загальносвітовий 
дискурс, які аспекти досліджень українських міст можуть розширити 
теорію міст та міського розвитку. 

На мою думку, це може стосуватися щонайменше чотирьох 
ключових напрямів урбаністичних досліджень. По-перше, розуміння 
неоліберального розвиту та трансформації міст. Чи існує насправді 
особливий неоліберальний шлях розвитку українських міст, або швидше 
йдеться про гібридну форму капіталістичної та радянської систем, за 
словами О. Голубчикова, А. Бадіної та А. Махрової, формування «гібридних 
просторових рис (hybrid spatialities), що виникли внаслідок взаємного 
залучення неолібералізму та соціалістичної спадщини» [1]. Важливим 
є залучення до дискусії щодо трактування міського простору як «поля 
боротьби» між капіталістичною державою та «практиками щоденного 
життя», подальшого розвитку підходу до «одомашнення неолібералізму» 
(domesticating neo-liberalism) (за А. Стеннінгом та ін. [10]), осмислення 
«множини трансформацій» (за Л. Сікорою та С. Бузаровскі [11]). 

По-друге, розуміння публічних просторів міст (urban public spaces) 
в контексті вже класичних теорій виробництва простору, права на місто, 
«кінця публічних просторів» («end of public spaces») (Д. Гарвей, Д. Мітчелл 
та ін.) тощо, а також концепцій різноманіття публічних просторів, їх 
скорочення (обмеженості доступу), взаємодії основних акторів, що 
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формують публічні простори (наприклад, роль церкви у створенні/
втраті публічних просторів у містах України), конфліктів, пов’язаних із 
збереженням/модернізацією публічних просторів і т. п. 

По-третє, розуміння міського житла (urban housing) в контексті 
теорій джентрифікації та «новозбудованої джентрифікації» (newbuild 
gentrification) (зокрема, М. Девідсон, Л. Ліс, М. Джентіле та ін. [2, 3, 4]), 
житлової нерівності, питань будівництва, реконструкції чи реструкції 
(відновлення після руйнації) соціального житла, а також презентації 
унікального феномену трансформації житлових масивів масової радянської 
забудови (у тому числі так званих районів хрущовок). 

По-четверте, розуміння процесів розвитку міських окраїн (urban fringe) 
з точки зору концепцій диференційної субурбанізації, пери-урбанізації 
(М. Уреднічек, С. Хірт та ін., наприклад [5, 7]), багатофункціонального 
поліцентричного розвитку, а також презентації унікальних постаряднських 
феноменів трансформації колишніх дач у постійне житло (наприклад, 
[6]), будівництва котеджних містечок, нових багатоповерхових житлових 
масивів у містах-супутниках, внутрішньої субурбанізації (в межах міських 
границь) тощо. 

Отже, найістотнішим викликом подальшому розвитку української 
урбаністичної географії є здатність відреагувати на виклики теоретизації 
та концептуалізації, відійти від тривіального опису міст (типу «в цьому 
місті (районі міста) аптек (відділень банків і т. п) більше, а в іншому 
менше», «в цьому місті (районі міста) коефіцієнт народжуваності (сальдо 
міграції і т. п.) вище, а в іншому нижче» тощо) до намагання зрозуміти і 
теоретизувати розвиток міст, зробивши внесок у світовий дискурс, а 
не залишатись в тенетах самозадоволення дослідженнями українських 
міст «в умовах переходу до ринкових умов» або (по-новому) «в умовах 
переходу до децентралізації» тощо, без намагання зрозуміти міста як такі. 
Для цього ми маємо подолати так звану особливість пострадянської науки, 
коли «письменників більше, ніж читачів», коли статті пишуться для ВАКу 
(ДАКу), а не для потенційних читачів з усього світу. 
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РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ ПРАЦІ УКРАЇНИ: НОВІ ВИКЛИКИ 
РОЗВИТКУ

Формування та функціонування регіональних ринків праці в Україні 
відбувається під впливом соціально-економічних, демографічних, 
освітньо-кваліфікаційних та географічних чинників. Нині в умовах 
проведення антитерористичної операції в Україні до традиційних чинників 
долучились специфічні, пов’язані із вимушеним переселенням жителів 
окупованих територій, закриттям в зв’язку з руйнацією та технічними 
пошкодженнями значної кількості підприємств, установ та організацій і, 
відповідно, зростанням масштабів безробіття населення в таких регіонах. 
Ускладнення ситуації на регіональних ринках праці привело до появи 
цілого ряду нових викликів, що включають скорочення робочих місць 
та зростання безробіття на територіях проведення антитерористичних 
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операцій, працевлаштування вимушених переселенців, демобілізованих 
військовослужбовців з метою недопущення соціальних конфліктів у 
місцях їх проживання.

 Виклики скорочення робочих місць та зростання безробіття на 
територіях проведення антитерористичних операцій. В цілому в Україні 
офіційну роботу мають 56% населення, а рівень безробіття розрахований 
за методологією Міжнародної організації праці у 2015 році суттєво 
збільшився і складав 9,7%. Чисельність безробітних склала 1,7 млн. осіб. 
Найвищий рівень безробіття був зареєстрований у Луганській і Донецькій 
областях, де зазвичай цей показник був одним з найнижчих, та традиційно 
у Чернігівській, Тернопільській і Рівненській. В Донецькій та Луганській 
областях безробітні склали по 10,2%. В цілому рівень безробіття в Україні 
знаходиться на середньоєвропейському рівні (безробіття в країнах ЄС 
складає 10,1%, а в країнах з найгіршою ситуацією – Греції та Іспанії – не 
має роботи кожен четвертий).

Зайняте населення в Україні за два роки зменшилося на 1,2 млн. осіб. 
Зайнятість у промисловості в 2014 році зменшилася на 18%. Найбільше 
робочих місць було втрачено у Донецькій області (800 тис.). 

Виклики працевлаштування вимушених переселенців, 
демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО. Органами 
Управління праці та соціального захисту населення України взято 
на облік 1 млн. 506 тис. внутрішньо переміщених осіб (360 тис. осіб 
працездатного віку, 888 тис. пенсіонерів, 190 тис. дітей, 63 тис. інвалідів) 
[1]. Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб зосереджена у 
Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській 
областях та м. Києві. У 2014-2015 рр. до Державної служби зайнятості 
звернулися за допомогою у працевлаштуванні 58,3 тис. переселених 
мешканців АР Крим, Донецької та Луганської областей. Центрами 
зайнятості було працевлаштовано 15,2 тис. таких громадян, 56,2 тис. осіб 
отримали профорієнтаційні послуги, 3 тис. вимушених переселенців 
пройшли професійне навчання, 6,3 тис. взяли участь у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру [1]. До послуг центів зайнятості 
звертались 8,4 тис. демобілізованих військовослужбовців, які мали 
статус безробітних, 1,3 тис. з яких отримали роботу, 910 осіб проходили 
профнавчання.

Безробітними серед вимушених переселенців у переважній більшості 
є жінки (70%). Частка молоді у віці до 35 років серед переселенців 
становить понад 48% та є вищою за відповідний показник серед загальної 
кількості безробітних (43%). Розподіл вимушених переселенців за освітою 
також суттєво відрізняється від розподілу серед загальної кількості 
безробітних: особи з вищою освітою становлять понад 70% проти 45% 
серед всіх безробітних в Україні, з професійно-технічною – 19% проти 
35%, з початковою та середньою – 11% проти 20%. Професійна структура 
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безробітних вимушено переселених осіб значно відрізняється від 
структури загальної кількості безробітних, де переважають представники 
робітничих професій. Дві третини вимушених переселенців становлять 
фахівці, професіонали, службовці, 28% – особи з робітничими професіями. 
[1]. У регіональному їх розрізі спостерігаються суттєві відмінності: так, 
наприклад, серед вимушених переселенців, зареєстрованих як безробітні 
у Києві, частка службовців становить 87%, у Львівській області – 74%, а в 
Херсонській області – менше половини. 

Проблемами працевлаштування вимушених переселенців опікуються 
не лише органи Державної служби зайнятості України. Зокрема в 
Україні діє профінансована урядом Японії Програма ООН з підтримки 
працевлаштування вихідців з Донецької та Луганської областей, яка 
включає 8 регіонів з найвищою концентрацією внутрішньо переміщених 
осіб – Донецьку, Луганську області, Київ, Харків, Полтаву, Одесу, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя. Програмою передбачено працевлаштувати 
1500 вимушених переселенців та за рахунок створення приватних 
підприємств надати переселенцям до 4 тис. робочих місць.
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ПІДГОТОВКА ДО ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ В 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У 2014 році чи не вперше з часів здобуття незалежності в Україні 
спостерігався консенсус усіх ключових гілок влади та державних 
інституцій щодо необхідності реформування місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою. 

Утворення сильних, самодостатніх, але відносно невеликих за 
площею територіальних громад не знаходило розуміння в українських 
політичних еліт, зокрема регіональних, які радше підтримували утворення 
великих регіонів, так званих «країв», шляхом укрупненням областей, аж 
до можливої федералізації. Проте, такий варіант сам по собі не вирішує 
низку означених вище проблем – дублювання повноважень місцевого 
самоврядування і державних адміністрацій, вади системи надання 
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публічних послуг, які ні на йоту не наближувалися до кінцевого споживача 
Створення об’єднаної територіальної громади означає не просто 

отримання додаткових фінансових ресурсів, але й нову якість їх 
використання. Це означає вміти формувати стратегію розвитку громади, 
визначати пріоритети, ставити цілі. 

Перший варіант Перспективного плану формування об’єднаних 
територіальних громад у Київській області – одна з базових позицій 
держави з підтримки реформи з децентралізації влади – можна назвати 
«експертним». За цим варіантом Перспективного плану на території 
Київської області передбачалося утворення 45 спроможних територіальних 
громад.

Передбачалося, що центрами понад половини громад (53,3%) стануть 
міста, майже третини (28,9%) – селища міського типу, і лише 17,8% – 
села. Таким чином, переважна більшість адміністративних центрів таких 
громад є реальними полюсами суспільного розвитку для навколишніх 
територій, оскільки пов’язані з навколишніми поселеннями економічними, 
соціальними та історико-культурними зв’язками. Об’єктивними 
індикаторами наявності таких зв’язків є, зокрема, маятникові міграції 
населення з метою трудової діяльності та навчання, обмін товарами і 
послугами між підприємствами, поставки сільськогосподарської продукції 
з навколишніх сіл до міст, ареали реалізації місцевих друкованих ЗМІ, 
територіальна ідентичність місцевого населення, історичні ареали 
адміністративного тяжіння поселень до центральної садиби тощо. Центри 
об’єднаних громад за своїм суспільним значенням здебільшого домінують 
над іншими населеними пунктами (за винятком кількох громад навколо 
столиці). 

Новий варіант Перспективного плану, розроблений відповідно до 
сформульованих вище засад, можна назвати «консенсусним», оскільки 
він передбачає наявність консенсусу усіх суб’єктів об’єднання. Об’єднані 
територіальні громади на підставі взаємного погодженням суб’єктів 
об’єднання ніби викристалізовуються із сірої маси міських, селищних 
та сільських рад. Саме цей варіант Перспективного плану врешті було 
схвалено на сесії Київської обласної ради 13 серпня 2015 року. Відповідно 
до нього, передбачається утворення 61 об’єднаної територіальної 
громади. Поза межами процесу об’єднання залишаються 24 місцеві ради, 
з яких 2 міські (міста Вишневе та Боярка), 4 селищні та 16 сільських. 
У середньостатистичній громаді площею 411 км2 нараховується 19 
населених пунктів і проживає 27 тис. осіб. Приблизно половина громад 
є дотаційними. Понад третина громад (36,1%) будуть міськими, трохи 
менше (34,4%) – селищними, решта 29,5% – сільськими. 

На нашу думку, громади, які утворені всупереч вимогам Методики, 
будуть нежиттєздатними у довгостроковій перспективі. Крім того, 
відбуватиметься (хоча й повільно) процес об’єднання територіальних 
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громад у «сірій зоні». Усе перелічене є свідченням неминучого та 
неодноразового коригування Перспективного плану в майбутньому.

Мельнійчук М. М., Безсмертнюк Т. П.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО 
ТУРИЗМУ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Початок ХХІ століття характеризується постійним зростання розвитку 
рекреації та туризму, що сприяє залученню різних їх видів. Серед їх 
різноманіття особливе місце займає фестивальний туризм, який забезпечує 
популяризацію регіону, сприяє активному розвитку цільових туристичних 
поїздок, що приводить до відновлення фізичних та психологічних сил 
рекреантів. 

Фестивальний туризм (тематичний туризм, подієвий туризм) – 
різновид туризму, основна мета якого присвячена якій-небудь події [1]. 
Він поєднує традиційний відпочинок та участь у видовищних заходах. 
Фестивальний туризм включає: національні фестивалі та свята; фестивалі 
театру та кіно; фестивалі та виставки квітів; покази мод; фестивалі 
музики та музичні конкурси; театралізовані шоу; аукціони; гастрономічні 
фестивалі; спортивні події та ін.

 На теренах Волинської та Рівненської областей проходить велика 
кількість фестивалів різного масштабу та рівня: від місцевих до 
міжнародних, які відвідують від кількох сотень до тисяч рекреантів.

Однією з важливих передумов візитів туристів до Волинської 
області виступає проведення фестивалів: «Поліське літо з фольклором», 
«Меч Луцького замку», «Різдвяна містерія», «На хвилях Світязя», 
«ArtJazzCooperation», «Lutskfoodfest», «ЧілдренКінофест», «Луцький 
замок – колиска об’єднаної Європи», «Стравінський та Україна», 
«Бандерштат», «Благовіст Волині», «За волю України» та ін.

У Рівненській області проводиться чимало фестивалів, зокрема: 
«Я і гітара», «Весняні дзвіночки», «Древлянські джерела», «Котилася 
торба», «Партнерське музикування», «Металеве серце України», «Коляда», 
«Різдвяні пісне співи», «Музична толока», «Весняний первоцвіт», «Блага 
вість Пересопниці», «Берестецька варта», «Тарас Бульба», «Встань козацька 
слава», «Наша слава козацька не вмре, не загине!» і багато інших.

Розвиток фестивального туризму все більше набуває рівня культурно-
масових заходів фестивального характеру. Це дозволить оптимізувати 
процес їх проведення та залучати більшу кількість туристів, які зможуть 
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побачити за 1,5-2 тижні найповнішу картину етнічної мозаїки регіону. 
Разом з тим такий підхід має сприяти тому, щоб місцеві громади прагнули 
реалізувати свою активність в організації культурно-мистецьких заходів. 

Важливою складовою розвитку фестивального туризму в регіоні є 
залучення під час заходів масового характеру об’єктів культурно-історичної 
спадщини з атрактивною метою. Адже створення і проведення на їх базі 
різних за масштабами заходів сприяє як популяризації власне пам’яток, так 
і підтриманню їх належного стану. Проте потрібно також враховувати й те, 
що в цьому плані існують вагомі проблеми загальнодержавного значення, 
зокрема на законодавчому рівні, які подолати самотужки на регіональному 
рівні дуже тяжко.

Важливим у розвитку фестивального туризму в Північно-Західному 
регіоні є участь громад та громадських організацій.

Розвиток фестивального руху, що приведе до активного розвитку 
туризму в регіоні, як одному з провідних в Україні в плані використання 
туризму як галузі господарювання, знаходиться на стадії динамічного 
розвитку. Перспективи його розвитку є ймовірними та очевидними, 
проте вимагають: системності в організації та проведенні; використання 
найкращого досвіду світових лідерів; стимулювання місцевою владою 
активності громад; створення можливостей для диверсифікації шляхів 
фінансування; розширення форм культурно-масових заходів, як складової 
туризму регіону для залучення більшої кількості рекреантів; наукового 
обґрунтування організації та супроводу фестивалю з метою підвищення 
конкурентоздатності ринку туристичного продукту.

Конкурентоздатності та розвитку фестивального туризму в Північно-
Західному регіоні України сприятимуть: наявність недорогих готельно-
ресторанних комплексів та гостинних садиб; якісна реклама; привітні 
місцеві жителі, які залучені до фестивального дійства; автентичні народні 
традиції; проведення майстер-класів; новизна послуг.

Стримуючу та негативну роль у розвитку фестивального туризму 
регіону відіграють: недостатнє фінансування; недостача або відсутність 
професійних менеджерів; недосконалість управлінської системи; 
недостатньо розвинута туристична інфраструктура; слабка внутрішня 
та зовнішня реклама заходів; недостатньо розвинута дорожня і 
транспортна інфраструктури; сезонність; наявність схожих і більш 
конкурентноспроможних фестивалів; погіршення економічної, політичної 
та соціальної ситуації в державі.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Сучасні різновиди туризму: навчальний посібник [Текст] / М. П. Кляп, 

Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
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Міхелі С. В.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

УКРАЇНСЬКЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНУ

Термін «українське ландшафтознавство» першими, незалежно 
один від одного та одночасно, вжили проф. М. Д. Гродзинський у статті 
«Точки росту та напрямки розвитку українського ландшафтознавства» 
(2004) і проф. А. В. Мельник у статті «Розвиток ландшафтознавчих ідей і 
ландшафтознавства в Україні» (2004). Його зміст був очевидним, тому був 
прийнятий нами без застережень і з 2005 р. неодноразово використовувався 
у доповідях на наукових конференціях і з’їздах Українського географічного 
товариства, статтях і монографії «Українське ландшафтознавство: 
зародження, становлення, розвиток» (2014) без будь-яких зауважень з боку 
слухачів чи читачів. Проте при обговоренні можливості використання 
терміну «українське ландшафтознавство» у якості напряму досліджень 
один із присутніх науковців виступив із різкими запереченнями і назвав 
використання терміну «хуторянством». Це зумовило необхідність 
спеціального аналізу практики використання термінів понятійно-
термінологічної підсистеми «національна наука» в українській і зарубіжній 
науковій літературі. Перші результати цього аналізу у якості постановки 
проблеми були представлені в один із наукових географічних журналів, 
проте там відмовили в публікації під надуманими приводами (не без 
участі згаданого науковця) і порадили провести дискусію стосовно цього 
терміну «на відповідних семінарах чи інших географічних форумах». Що 
ми з радістю і виконуємо.

Потреба у визначенні національної приналежності географічної науки 
виникла після отримання Україною державної незалежності в 1991 р. Тоді, 
щоб позбутись «хуторянства», відчуття меншовартості, яке століттями 
прищеплювалось представникам російських, а згодом і радянських 
провінцій, Географічне товариство Української РСР було перейменоване 
в Українське географічне товариство – всеукраїнську громадську 
організацію вчених, учителів викладачів, студентів в галузі географії та 
суміжних з нею наук. 

У тому ж 1991 р. вийшла у світ книга «Репресоване краєзнавство (20–
30-ті роки» із статтею О. С.Рублева «Фундатор української географічної 
науки» про постать С. Л. Рудницького, де термін «українська географічна 
наука» вперше з´являється у назві публікації. Згодом побачать світ стаття 
проф. П. І. Штойка «Фундатор української географії» (1992) і монографія 
проф. О. І. Шаблія «Академік Степан Рудницький – фундатор української 
географії» (1993). Хоча пріоритет у використання терміна «українська 
географія» по всій видимості належить словацькому літературознавцю 
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і бібліографу українського походження Мушинці М. І., який у 1987 р. 
опублікував статтю «Забутий корифей української географії». 

У 1993 р. при Інституті географії НАН України був заснований 
Український географічний журнал, що публікує результати географічних 
досліджень українських учених, а з 2000 р. при Тернопільському 
національному педагогічному університеті виходить науково-теоретичний 
часопис «Історія української географії», що висвітлює питання з історії 
розвитку географічної науки, освіти і просвіти в Україні. У 1997 р. вийшов 
друком навчальний посібник проф. Я. І. Жупанського «Історія географії 
в Україні», у структурі якого є окремий розділ «Українська географія – 
складова частина наукового процесу». 

У вітчизняній геоморфології термін «українська геоморфологія» 
став такою мірою вживаним, що в 1997 р. у Львові відбулась міжнародна 
науково-практична конференція «Українська геоморфологія: стан і 
перспективи». Актуальність проблеми вивчення спадщини українських 
геоморфологів проф. І. П. Ковальчук пояснює необхідністю «відновлення 
історичної справедливості в оцінці внеску вітчизняних вчених у розвиток 
географії та геоморфології». Економіко-географи проф. Я. Б. Олійник 
і проф. А. В. Степаненко у книзі «Економічна та соціальна географія: 
сучасний стан і перспективи розвитку» використовують терміни 
«українська географічна освіта», «українська географічна школа», 
«українська географічна наука» і навіть «українська географічна 
традиція». 

Такі приклади можна множити, але із вже наведених цілком очевидно 
виникає просте і логічне запитання: якщо географічна спільнота не 
заперечує наукову адекватність понять «українська географія», «українська 
геоморфологія», «українська економічна географія», чому термін 
«українське ландшафтознавство» викликає нерозуміння і звинувачення у 
«хуторянстві»? Відповідь така ж проста, як і запитання: маємо справу з 
прикладом однобокого (або заангажованого) погляду на сутність поняття 
«наука» та ототожнення понять «наукова» і «навчальна» дисципліни. 
Навчальна дисципліна – це сукупність знань, що належать усьому людству. 
Наукова дисципліна має дуальний характер та є одночасно і сукупністю 
знань, і сферою професійно занятих науковою діяльністю людей, що 
мають спільну територію, спільну систему управління, спільну культуру і 
спільну систему цінностей і норм, тобто є національно орієнтованою.
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Нємець Л. М., Соколенко А. В.
Харківський Національний Університет ім. В. Н. Каразіна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ 
«ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ»

У сучасних умовах розвитку світової економіки туристсько-
рекреаційні ресурси відіграють все більш вагоме значення. Туристична 
галузь виступає одним із джерел фінансування держбюджету, створює 
імідж країни в очах світового суспільства і презентує державу па 
міжнародному рівні. Ефективне здійснення туристичної діяльності 
потребує висококваліфікованих кадрів та серйозної професійної 
підготовки. Діяльність у сфері туризму вимагає від фахівця розуміння 
специфіки туризму в тому чи іншому регіоні світу з урахуванням його 
історичних та національних особливостей.

Ринок туристичних послуг вимагає підготовки якісних фахівців в цій 
галузі. Підготовка за спеціальністю «рекреація і туризм» на географічних 
факультетах спрямована на формування у студентів знань та навичок 
оцінки клімато-рекреаційних особливостей регіонів світу, етно-культурних 
традицій населення тощо.

Курс «Туристсько-рекреаційні ресурси світу» читається магістрам, які 
спеціалізуються за напрямом підготовки фахівців з туризму та рекреації. 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів необхідних 
теоретичних базових знань про туристсько-рекреаційні ресурси світу, 
сучасні підходи до туристичного районування світу, особливості 
використання туристичних та рекреаційних ресурсів у туристсько-
рекреаційній діяльності, а також виявлення проблем і перспектив розвитку 
туризму в різних регіонах та країнах світу.

Курс складається з двох логічно пов’язаних модулів, кожний з яких 
об’єднує відносно окремі самостійні блоки дисципліни. У першому 
модулі розкривається сутність туристсько-рекреаційних ресурсів та їх 
класифікація, історичні аспекти становлення туризму як самостійного 
виду економічної діяльності; розглядаються види та форми туристсько-
рекреаційної діяльності; розкриваються поняття «географічний образ», 
«імідж» та «оренд» території. У другій частині характеризуються 
особливості світового розвитку туризму та існуючі підходи до 
туристичного районування світу; надається детальна характеристика 
туристсько-рекреаційні ресурсів Американського. Європейського, 
Африканського, Азіатсько-Тихоокеанського та Близькосхідного 
субрегіонів, а також окреслюються проблеми та перспективи розвитку 
світового туризм в кожному регіоні.

Завдання, які пропонуються у методичних рекомендаціях до 
проведення семінарських і практичних занять, розроблені з метою 
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виділення основних проблемних питань та надання додаткової інформації 
для самостійної роботи студентів.

Практичні завдання складаються із розрахункових прикладів, 
ділових ігор та виконання ситуаційних вправ. За методикою, наведеною у 
прикладах, студені має зробити власний аналіз на підставі зібраних ним 
додаткових даних, бажано останнього звітного періоду, з обов’язковим 
поданням узагальнюючих висновків. Ділова гра передбачає підготовчу 
роботу у групах, публічне обговорення отриманих результатів. 
Безпосередній спосіб проведення ділової гри обирається в залежності від 
складності завдання га мети, яку поставив перед групою викладач.

Кожна тема курсу має проблемні питання, пошук відповіді на які 
потребує не лише знань теоретичного матеріалу, а й високої ерудованості 
слухачів. Також означені питання можуть виступати як теми доповідей та 
рефератів. 

Необхідним елементом успішною засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни є самостійна робота студентів із відповідними літературними 
джерелами.

На підставі знань про закономірності розвитку туристичної галузі 
країн світу та їх ресурсного потенціалу майбутній фахівець повинен 
вміти оцінювати перспективи подальшого використання туристсько-
рекреаційних ресурсів та розвитку туризму в країнах світу: аналізувати 
туристсько-рекреаційні ресурси регіонів світу, а також вміти визначати 
роль країн у світовому туристичному комплексі; самостійно знаходити та 
аналізувати джерела географічної інформації, що стосуються туристсько-
рекреаційних ресурсів світу та розвитку світового туризму, а також 
пояснювати регіональні особливості розвитку світового туризму.

Таким чином, ознайомлення з туристсько-рекреаційними ресурсами 
окремих регіонів та країн світу, виявлення особливостей їх сучасного 
використання в туристичній діяльності, встановлення проблем та 
перспектив розвитку світової індустрії туризму є важливою складовою 
підготовки фахівців у галузі економічної та соціальної географії та 
туризмознавства.

Петлін В. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ГЕОГРАФІЇ

Сучасна природнича географія як міжгалузева наукова дисципліна, 
яка спрямована на вивчення складних взаємодій між географічними 
об’єктами, спирається, крім власних теоретичних напрацювань, на значний 
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науковий фундамент багатьох природничих наук: біології, фізики, хімії 
тощо. При цьому головним завданням природничої географії практично 
завжди вважали розкриття закономірностей просторово-часової організації 
її об’єктів дослідження. Чи вирішила вона це завдання? Далеко ні. То чому 
ж сьогодення природничої географії характеризується значною мірою 
відходом від її основного завдання і значним «креном» у бік напрацювань 
гуманістичного спрямування.

Безумовно дослідження організаційних закономірностей географічних 
систем навіть на сьогодні потребувало далеко нетрадиційних і надзвичайно 
складних підходів: синергетичних орієнтацій, багатопланового 
фрактального аналізу, широкого використання теорії поля, теорії 
обмежень, інформаційних теорій тощо. При цьому навіть їх синтез 
ще не гарантував отримання кінцевого результату. Природа виявилась 
надзвичайно складною і водночас закономірно економною і компактною. 
Реально постала проблема невідповідності існуючих методичних підходів 
природничої географії організаційної складності її об’єктів дослідження. 
Значна кількість науковців просто виявилась неготовою до такого повороту 
подій. Як наслідок виникли більш спрощені шляхи розвитку. Яскравим 
прикладом цього є гуманізація природничої географії. Я далекий від того, 
щоб відкинути такий напрямок географічних досліджень. Він безумовно 
потрібний і здатен збагатити географічну науку, та тільки не за рахунок 
основного її завдання.

Сама гуманізація географії найчастіше розуміється як модифікація 
соціальної орієнтації сукупного географічного знання, зростання 
значимості гуманістичних орієнтирів у природознавстві та практичному 
застосуванню його результатів (Пути интеграции …, 1984). Розвиток 
таких досліджень відбувається на фоні сучасної загальної гуманізації 
науки тобто наближення науки до людини з усіма її цінностями, 
переживаннями та прагненнями (Гродзинський, Савицька, 2008). 
Найбільш рельєфно щонайменше на теренах України це проявилось у 
гуманізації наукового ландшафтознавства – безумовного лідера загальної 
природничої географії. За загальною науковістю такої гуманізації – 
освоєння ландшафтознавством нових філософських підходів, передусім 
альтернативних до позитивістських, відведенні людині центрального 
місця в ландшафтознавчих дослідженнях і в наголошенні на важливості 
тем, пов’язаних з болючими проблемами людини, суспільства, нації 
(Гродзинський, Савицька, 2008) – криється значна лозунговість і явний 
відхід від досліджень глибинних механізмів і залежностей організаційного 
спрямування.

Тривожить не сам все більш широкий розвиток подібних сьогоденних 
напрацювань. Це вже невідворотна тенденція, яку необхідно підтримати, 
але намагатись збагатити природничо-географічним організаційним 
фундаментом. А для цього необхідно «повернутись обличчям» до саме 
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організаційних досліджень. Вкрай стає нагальною проблемою поновлення 
системних стаціонарних і напівстаціонарних досліджень. Які потребують 
якісно нових методів отримання емпіричного матеріалу і його наступного 
теоретичного опрацювання.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гродзинський  М. Д. Ландшафтознавство : Навчальний посібник 
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2. Пути интеграции биологического и социально-гуманитарного знания. – 
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Пилипенко І. О.
Херсонський державний університет

ПЕРИФЕРІЯ І ПЕРИФЕРІЙНІСТЬ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ 
БАЧЕННЯ 

Історичний досвід свідчить про нерівномірність соціально-
економічного, територіального розвитку країн і регіонів різного масштабу, 
об’єктивне існування географічних контрастів типу «центр – периферія». 
Проблема взаємовідносин та взаємозв’язків між центром та периферією 
також привертає все більшу увагу науковців, оскільки сьогодні 
територіальний баланс та гармонія визнані основними цінностями у 
європейському суспільстві, а Україна вперше за багато років зіштовхнулася 
з проблемами територіальної соціально-економічної диференціації й 
регіональної справедливості, не пов'язаними із плановими показниками й 
ідеологічними установками, що регулюють взаємини між територіальними 
одиницями різного адміністративного рангу.

Нажаль, комплексних досліджень периферії як елементу 
територіальної організації суспільства досі не проводилось. Разом з тим 
зауважимо, що наявний спрощений погляд на периферію як простий 
антипод, додаток центру є, на наш погляд, помилковим, оскільки є ціла 
низка питань теоретичного, методологічного і практичного рівня, які 
стосуються периферійного розвитку і потребують вирішення, особливо у 
контексті зростання територіальної нерівності в українському геопросторі. 

Наголосимо, що суспільно-географічна наука позиціонує своє бачення 
проблем дослідження периферії та периферійності з огляду на такі 
положення:

1. Периферія як територія за системно-структурними ознаками 
цілком відповідає визначенню географічного об’єкту, під яким розуміємо 
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природне або антропогенного цілісне та відносно стабільне утворення в 
межах географічної оболонки, що характеризується певним географічним 
положенням та участю у формуванні або зміні геосистем. Зважаючи ж на 
наявність у більшості випадків суспільної компоненти у периферійних 
територіях, такі географічні об’єкти безумовно є об’єктами дослідження 
суспільно-географічної науки. Зауважимо, що периферійність як стан, 
відношення, фактор теж є об’єктом суспільно-географічного дослідження 
з огляду на значну участь суспільства у процесах поляризації геоверсуму.

2. Наявність центру та периферії фактично у будь-яких суспільних 
і територіальних явищах і процесах є основою формування класичного 
предмету географічної науки – «відмін від місця до місця».

3. Периферія як територія і периферійність як властивість найбільш 
притаманні географічному простору, зважаючи на значну територіальну 
диференціацію перш за все природної основи життєдіяльності суспільства 
– природних умов і ресурсів.

4. Одна з фундаментальних суспільно-географічних категорій – 
категорія суспільно-географічного положення виявляється нерозривно 
пов’язаною з явищами поляризації географічного простору, наслідком 
яких і є формування периферій різних типів, ґенези, ієрархічних рівнів 
тощо.

5. Багатовимірність цих понять, наявність декількох змістових аспектів 
периферії та периферійності (в складових тріади «Природа – Населення 
– Господарство») виставляє специфічні вимоги до суб’єктів досліджень, 
які на основі відповідної базової підготовки змогли б узагальнити та 
проаналізувати складні, багатоаспектні процеси суспільного розвитку. 
Саме географи з їх широким об’єктом дослідження «від геології до 
ідеології» спроможні виконати таке завдання і запропонувати суспільно 
корисне вирішення проблеми надвисокої диференціації регіонів України 
за економічними показниками та якістю життя населення. 

Сонько С. П.
Уманський національний університет садівництва

Quo vadis, ВІТЧИЗНЯНА СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ?

Стрімкий стрибок через «соціально-економічну» до «суспільної», 
здійснений вітчизняною економічною географією в останні десятиріччя, 
дійсно скидається на «стрімкі сходини донизу» з однойменної статті 
в Українському географічному журналі (№ 3, 1995). Адже як у статті 
професора І. Г. Черваньова так і у інших критичних виступах справедливо 
відмічається вихолощування, власне, географічного змісту, якому на заміну 
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приходять соціологія, демографія, математика, філософія… Натомість, 
онтологічний зміст, предметної області так влучно і стисло позначений 
М. М. Баранським як «Природа-Населення-Господарство в їх взаємозв’язку 
і взаємозалежності» підміняється термінотворчістю і віртуалізацією 
об’єктів. Тому, особисто автору не дивно, що у новому переліку напрямів 
підготовки спеціалістів, оприлюдненому МОН України, «економічної», 
«соціально-економічної», «суспільної» географії немає і близько. Є науки 
про Землю, де у науці «географія» «гео-» дійсно означає Землю та її 
природу. 

У контексті подальших перспектив вітчизняної суспільної географії 
суть авторських позицій полягає у наступному:

1. Географія залишатиметься географією попри усі намагання зробити 
її «соціальною», «соціально-економічною», «суспільною», «регіональною» 
і бозна якою там ще1. Ці намагання – найскоріше явище суто вітчизняної 
природи і йдуть ще від М. М. Паламарчука, а може і раніше. 

2. Нажаль, «совковість», змавпована від нашого північного сусіда 
усі ці роки панувала в душах більшості вітчизняних географів. Проте на 
російських географів нам дивитись не варто – усе, що вони роблять і до 
чого закликають, обумовлене тиском величезних російських просторів. 
Саме звідси – неможливість відмови від старих догм у економічному 
районуванні і нездоланне імперське бажання щось приєднати (наприклад, 
Україну), а потім «раціонально» поділити на «економічні райони». Така 
собі «геополітика великих просторів». Найгірше те, що методологічного 
спротиву у нас в Україні на такі закиди в середовищі корифеїв суспільної 
географії так і немає. Зокрема, гідної відповіді на відому книгу 
О. Дугіна «Основы геополитики», у якій «науково обґрунтовується» 
«дефрагментація» України так і не зроблено. Власне, зараз це поступово 
і відбувається, але вітчизняні теоретики це бачили ще років 15 тому. Так 
чому ж мовчали? Власне, ці звинувачення відношу і до себе. Але мені, 
нажаль, не вистачає теоретичної підготовки для того, щоб опонувати 
О. Г. Дугіну, який, між іншим, є дуже потужним ученим – філософом, 
істориком, знавцем 9 мов та ін. 

3. Головне надбання економіко-географа (якщо зручніше – 
суспільного географа) – географічний світогляд, у якому провідну роль 
відіграє саме географія (зокрема природнича). Лише глибоко розуміючи її, 
іншим боком постають усі суспільні процеси. Для того, щоб географія не 
перетворювалась «У науку, якою займаються географи», а мала реальний 
практичний вихід, географи мають щодня, щохвилини, щосекунди 

_______________________

1 Показовим для мене став вислів А.П.Голікова ще на початку 80-х років 
(коли я працював у ХНУ), з яким я ніколи не погоджусь і буду боротись проти 
цього: «Економічна географія не має нічого спільного з географією, а головні 
закономірності у ній формуються під дією економічних законів…»
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здійснювати експансію свого географічного світогляду у інші галузі 
знань.

4. Для того, щоб доробок географів був практично корисним, а, 
найголовніше, зрозумілим науковому загалу, необхідно переорієнтувати 
географічні роботи саме у практичне річище, щоразу ставлячи и 
практично вирішуючи якусь конкретну, господарську, зрозумілу усім 
проблему. Навіть варто ввести у структуру дисертацій такий підрозділ як 
«адекватність актуальності». Тільки у такий засіб географія поверне 
собі колишній авторитет і визнання. 

Найбільш перспективними саме з точки зору практичної реалізації 
на найближчі 20 років я б позначив дійсно життєво важливі напрями – 
геополітичний та геоконфесійний. Саме через недостатню їх розробку 
вітчизняними географами Україна сьогодні краплина за краплиною втрачає 
свою самостійність, державність, духовність.

5. Про сучасний стан регіоналістики. Чому вона зараз у тупику? 
На думку автора, до такого стану вона послідовно і логічно крокувала 
останні років 25-30. Надто вже потужним виявився у неї директивний 
(а отже, суб’єктивний) початок. Треба було додати трохи демократизму 
у економічні відносини (з розпадом СРСР) щоб остаточно у цьому 
пересвідчитись. Саме ринкові відносини внесли у механізм формування 
регіонів той об’єктивний зміст, який спочатку знищив Держплан, а потім 
вже і Раду з вивчення продуктивних сил, яка була відбрунькуванням 
Держплану і проіснувала аж до 2011 року (що для мене дуже дивно, 
оскільки подібні прорадянські установи у інших пострадянських країнах 
«самознищились» ще на початку 90-х). Але об’єктивні процеси штучно 
не стримаєш, а лише уповільниш. Це як з пам’ятником Леніну – спочатку 
відбили носа та руку, а потім знесли його весь – така собі еволюція 
свідомості, яка має втілення у певних діях.

Головним лейтмотивом поглядів на сучасну регіоналістику має бути 
залучення до регіонального аналізу саме природничих механізмів розвитку 
абсолютно усіх процесів на нашій планеті. Найскоріше, треба уважно та 
багаторазово перечитати усю англо-американську класику регіоналістики, 
щоб кожного разу не наступати на старі граблі. Але, найперше, треба 
свідомо відмовився від комуністичних штампів у науці, зламавши у своїй 
свідомості пам’ятник вождю у вигляді «ТВК», «ЕВЦ», «комплексності», 
«вирівнювання рівнів» і багато від чого іншого.
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ТИПОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЗА РІВНЕМ 
МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: 

ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Починаючи з 1998 р. у межах WEF (Світовий економічний форум) 
публікується рейтинг за яким країни світу ранжуються за рівнем 
конкурентоздатності, у т. ч. з 2007 р. в туризмі. У цьому зв’язку – 
виникають питання: 1) що таке конкурентоспроможність національної 
економіки, тобто конкурентоспроможність економічної системи країни? 2) 
від чого залежить конкурентоспроможність країни, які чинники складають 
її основу? Чому одні країни досягають успіхів у світовому розвитку, 
інші – ні? 3) якщо конкурентоспроможність окремої компанії визначити 
відносно просто (за величиною та нормою прибутку, рівнем технологій, 
часткою ринку), то як визначити конкурентоспроможність країни? Які 
макроекономічні показники слід враховувати: ВНП, ВВП, ВВП на 1 
мешканця, забезпеченість природними ресурсами чи частку країни у 
світовому ВСП (валовому світовому продукті)?

Відповідь на ці питання дає теорія М. Портера. У 1980-ті 
роки він працював у створеній президентом Рейганом комісії з 
конкурентоспроможності американської промисловості. Він спробував 
визначити термін «конкурентоспроможність» щодо держав. Дослідивши 
практику провідних світових компаній (які забезпечують 1\2 світового 
експорту), він розробив концепцію «міжнародної конкурентоспроможності 
нації». Сутність підходу М. Портера полягає у тому, щоб розкрити 
конкурентоспроможність країни через конкурентоспроможність 
компаній, які представляють країну на світовому ринку. За Портером, 
конкурентоспроможними визначається її провідними компаніями – 
виробниками товарів та послуг на експорт.

Отже, успіх національної економіки визначається діяльністю певної 
кількості найбільших компаній, що мають міжнародну активність. Для 
успіху у конкурентній боротьбі потрібна наявність двох переваг: 1) низькі 
виробничі витрати (низька ціна); 2) диференціація якості продукту в 
розрахунку на високі ціни.

М. Портер стверджує, що жодна країна не може бути 
конкурентоспроможною за всіма позиціями, не можуть одночасно 
процвітати усі фірми в усіх галузях. Отже, країна має спеціалізуватися на 
найбільш конкурентоспроможних сегментах економіки, а менш ефективні 
галузі переводити за кордон або відмовлятися від них.

Конкурентоспроможність національної економіки, сфери послуг, 
включаючи туризм означає також, що вони розвиваються за законами 
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вільного ринку. Політика протекціонізму, надання державних субсидій 
місцевим компаніям, обмеження доступу на внутрішній ринок 
закордонних конкурентів роблять шкоду конкурентоспроможності 
вітчизняних виробництв.

М. Портер розробив модель конкурентного ромбу, що показує схему 
факторів (детермінантів) національної конкурентної переваги. Відповідь 
на питання, чому країна має успіхи у певній галузі дають 4 компоненти 
(властивості), що формують середовище, у якому діють (конкурують) 
компанії. Це середовище може сприяти, а може перешкоджати створенню 
конкурентних переваг. Ці чотири компоненти: 1) факторні умови; 2) умови 
внутрішнього попиту; 3) стан обслуговуючих та суміжних галузей; 4) 
структура та стратегія фірми, внутрішньогалузева конкуренція.

За Портером основою конкурентоспроможності національної 
економіки є продуктова та галузева конкурентоспроможність, яка 
вимірюється продуктивністю праці в галузі, тобто конкурентоспроможність 
на мікрорівні (підприємство, фірма) визначає конкурентоспроможність 
на макрорівні (країна). У 1990-2000-тих роках ця теорія склала основу 
для розробки рекомендацій щодо державної політики підвищення 
конкурентоспроможності національних економік Австралії, Нової 
Зеландії, США.

Отже, на базі конкурентних переваг М. Портера можна виділити 
чотири стадії конкурентного розвитку країн світу:

1. Факторна: розвиток за рахунок факторів виробництва, коли країна 
може розвиватися лише завдяки факторним умовам «конкурентного 
ромбу». Це відправна точка розвитку, характерним є вузький набір галузей, 
що можуть конкурувати на світовому ринку: сільське господарство, 
видобувні галузі. Існує конкуренція на ціновій підставі з основної 
нескладної продукції масового виробництва. Необхідне устаткування та 
технології купуються за кордоном. Доходи від експорту сировини, праце- 
та капіталомістких товарів йдуть на інвестиції у власну індустріально 
– технологічну базу. Приклад: у 1950-ті роки з факторної стадії почалося 
економічне піднесення Японії, Південної Кореї.

2. Інвестиційна: розвиток за рахунок інвестицій. Інвестиції сприяють 
появі інших детермінантів та виходу на другу стадію. Приклад: Японія, 
країни – «Азійські дракони» у 1960-80-ті роки. Нині на цій стадії є 
Китай, Бразилія. Іншим країнам вийти за межі першої стадії (факторної 
економіки) перешкоджають нездатність уряду, відсутність конкуренції 
і витік капіталу за кордон (відсутність контролю закордонних каналів 
продажу продукції).

3. Інноваційна: країна має повний «конкурентний ромб» у декількох 
галузях. Приклад: усі країни ОЕСД: Велика Британія – на початку 
ХХ ст., Італія, Японія – у 1970-тих роках, Ізраїль, Сінгапур, Тайвань 
– у 1990-тих роках. Національні компанії не тільки переймають та 
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розвивають закордонні технології (як на другій стадії), але створюють 
їх. Конкуренція здійснюється не стільки на ціновій підставі, скільки за 
рахунок диференціації продукції. Зростає важливість ефективної стратегії 
компанії. Зміцнюються позиції країни в «економіці послуг» – міжнародній 
торгівлі послугами (що нехарактерно для «факторної» та «інвестиційної» 
економік). Інноваційна економіка характеризується найвищою стійкістю 
щодо несприятливих зовнішніх чинників, макроекономічних коливань. 
Сільське господарство, промисловість, сфера послуг (туризм) конкурують 
на базі передових технологій та є маловразливими до коливань цін і 
валютних курсів.

4. Економіка заможності: рухома сила розвитку країни, її 
нагромаджене багатство. До цієї стадії підійшли соціально-орієнтовані 
країни Західної Європи, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія. 
Цілі суспільства – насамперед соціальні. Знижується престиж праці 
в реальному секторі, підвищується – у виробництві суспільних благ, 
нематеріальній сфері. Соціально орієнтовна держава характеризується 
високими податками. Величезні капітали скеровуються у фінансові 
активи, інформаційні технології. Виникає загроза втрат у базисних 
галузях. Іноземні інвестори купують національні компанії та інтегрують 
їх у свої внутрішньофірмові системи. В останні роки глобальна 
конкуренція змушує зменшувати соціальні видатки та збільшувати 
податки, оскільки спостерігається застійні явища. Тому здійснюються 
програми з дерегулювання та приватизації. Підтримують свої високі 
позиції з міжнародної конкурентоспроможності Фінляндія, Швеція, 
Данія, Норвегія, яким належать перші місця у рейтингах міжнародної 
конкурентоспроможності.

Щодо України, то вона знаходиться на початковій стадії конкурентного 
зростання, коли переважає ресурсна (факторна) та інвестиційна економіка.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ

В умовах всезростаючого господарського впливу на земельні 
ресурси актуальним показником залишається землезабезпеченість 
населення регіону. Для повного аналізу цього питання розраховано 
показники землезабезпеченості населення Передкарпаття сільсько- і 
лісогосподарськими угіддями та ріллею протягом 1990-2014 рр. у розрізі 
адміністративних районів регіону. Рівень землезабезпеченості населення 
Передкарпаття визначають наступні фактори – висока щільність 
населення, яка в регіоні коливається від 100 до 115 осіб/км2, це найбільш 
густозаселена частина Карпатського регіону, складність орографічних 
умов, сприятливість природно-кліматичних ресурсів, наявність 
малопродуктивних і деградованих земель, ступінь сільськогосподарського 
освоєння території та культура господарювання.

Територія регіону характеризується доволі низькою забезпеченістю 
населення сільськогосподарськими угіддями. Пересічно ці показники 
коливались у межах від 0,52 га у 1990 р. до 0,64 га сільськогосподарських 
угідь у 2014 р. на одного жителя (на противагу загальноукраїнському 
0,80 га). На цей час, найвищою забезпеченістю населення 
сільськогосподарськими угіддями характеризуються райони західної 
частини Передкарпаття, де на одного жителя припадає в середньому 
від 0,66 до 1,07 га. Одними з найнижчих показників забезпеченості 
угіддями цього виду відзначаються адміністративні райони Середнього 
Передкарпаття, у середньому 0,23-0,65 га на одного жителя, що 
пояснюється збереженням значних площ лісової рослинності та високою 
густотою населення у цих районах. Східна частина Передкарпаття має 
доволі середні показники землезабезпеченості, які коливаються у межах 
0,51-0,65 га на одну особу.

Забезпеченість населення регіону орними землями змінювалась від 
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0,37 га у 1990 р. до 0,42 га ріллі на особу в 2014 р., в той час як в Україні – 
0,65 га/жителя. Протягом 1990-2000 рр. спостерігався процес інтенсивного 
нарощування сільськогосподарських земель шляхом подальшого 
вирубування лісів, залученням малопродуктивних земель у господарський 
обробіток, розорювання схилових земель та ряду інших господарських 
заходів, що сприяло суттєвому зростанню показників забезпеченості 
сільськогосподарськими угіддями та орними землями. 

Впродовж останніх 14-ти років, у зв’язку із збільшенням чисельності 
населення та зменшенням площі угідь, землезабезпеченість населення 
у регіоні дещо зменшується. За цей історичний проміжок часу, 
внаслідок прискореного розвитку деградаційних процесів окремі площі 
оброблюваних земель втратили свою значимість. При цьому, різними 
користувачами та власниками земель супроводжувалось скорочення площі 
сільськогосподарських угідь шляхом їх переведення у категорію угідь 
несільськогосподарського використання. 

Оскільки лісові землі відіграють одне із основних 
народногосподарських значень у регіоні, досліджено показники по 
землекористуванню цими видами угідь. Забезпеченість населення 
Передкарпаття лісогосподарськими угіддями характеризується їх 
поступовим зниженням від 0,57 га у 1990 р. до 0,43 га на особу в 2000 р. 
Протягом 2000-2014 рр. частка лісовкритих земель почала дещо зростати, 
відповідно й показник лісозабезпеченості тяжіє до збільшення. Так, на 
цей час спостерігаються значні відмінності у величині цього показника 
серед адміністративних районів регіону. Найвищими показниками 
забезпеченості населення лісогосподарськими угіддями характеризуються 
райони, що належать до Середнього Передкарпаття.

Незважаючи на досить низькі показники землезабезпеченості 
населення регіону, наявний земельно-ресурсний потенціал дозволяє 
задовольняти продовольчі потреби населення регіону. Проте, актуальним 
завданням залишається ефективне та бережливе використання 
оброблюваних земель шляхом підвищення їх продуктивності з метою 
отримання високих урожаїв. Це одночасно сприятиме оптимізації 
землекористування, доцільному її землеволодінню та екологізації 
сільськогосподарського землеробства.
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РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СЕЛА БУДАНІВ І ЙОГО ОКОЛИЦЬ

Вирішення комплексу сучасних проблем сільськогосподарського 
використання земельних ресурсів можливе лише після усвідомлення 
причин їх виникнення. Останнє потребує історико-географічного 
аналізу тривалого процесу становлення структури земельного фонду 
досліджуваної території і зокрема розвитку сільського та лісового 
господарства, як провідних галузей у регіоні. Такі дослідження проведено 
нами на основі різночасових топографічних карт та сучасних космічних 
знімків

Протягом кінця ХІХ – ХХ ст. структура земельного фонду с. Буданів 
та його околиць зазнавала неодноразових трансформацій. Зміни площ 
та конфігурацій окремих типів угідь, перш за все лісових масивів, 
добре простежуються при картометричному аналізі різночасових 
одномасштабних карт. Нижче зупинимось на характеристиці окремих 
ділянок.

Наприклад, в урочищі «Довжок» – балка на південь від с. Буданів – у 
1877 р. ліс вкривав площу близько 500 м2. Землі навколо нього, так звана 
Перейма, розорювались. Як видно з карти тридцятих років, площа лісу 
значно скоротилась, як наслідок було розорано навіть верхів'я балки. У 
радянський період ці схили знову були заліснені, очевидно для боротьби 
з ерозією, і згаданий лісовий масив збільшився до 800 м2. Окрім того, був 
заліснений схил долини р. Серет південніше Буданова.

На схід від Перейми наприкінці ХІХ ст. ріс невеликий ліс, що в 
минулому очевидно був західним продовженням лісового урочища 
«Довжок». У міжвоєнний період тут розташовувався фільварок Антонівка 
і на місці лісу виникли сільськогосподарські угіддя, що використовуються 
й зараз.

На схід від Буданова розташоване невелике лісове урочище «Семенків 
ліс», який у довоєнний період займав площу близько 0,7 км2. Зараз ліс 
займає дещо меншу площу (до 0,5 км2), і переважають у ньому молоді 
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насадження. 
На південний схід від Буданова в напрямку до с. Папірня тягнеться 

великий масив лісу. Наприкінці ХІХ ст. він займав площу близько 10 км2. 
У міжвоєнний період його площа дещо зменшилась у результаті вирубок 
на півдні і в центрі масиву, а вже після війни більшість земель навколо 
нього були розорані. Таким чином площа лісу значно скоротилася, і на 
сьогодні становить близько 7,5 км2. Особливістю згаданого масиву є значні 
площі молодняків, що свідчить про великі обсяги рубок та формування 
лісокультур.

В напрямку на південь від Буданова, на межі з поселенням Звинячна 
на карті 1877 року знаходиться урочище «Ярки», повністю вкрите лісом. У 
міжвоєнний період було вирубано декілька кварталів на південному заході 
даного лісу. На сучасному етапі спостерігаємо скорочення площі лісового 
урочища «Ярки» майже вдвічі, натомість розширилась площа орних 
земель, що зараз переважно роздані під городи.

На захід від Буданова знаходиться великий лісовий масив 
«Кремінна». На картах австрійського і польського періодів, чітко видно 
посеред лісу велику прямокутну ділянку ріллі. Порівнявши їх із сучасним 
картографічним зображенням, бачимо, що площа лісу збільшилася, 
і згаданий вище розораний прямокутник землі зайнятий лісовими 
насадженнями. Зменшенню площі даного лісового урочища сприяє 
розробка кам’яного кар’єру.

Далі в напрямку на північ знаходиться урочище «Знесіння». З карт 
видно, що площа даного лісу з кінця ХІХ ст. до Другої світової війни не 
змінювалася, а вже на сучасному етапі дещо (приблизно на 70 тис м2) 
збільшилась переважно за рахунок заліснення раніше розораних ділянок в 
центральній та південно-східній частинах лісового масиву.

На північ від Буданова в напрямку села Млиниська розташовується 
лісове урочище «Бродюча». У 1877 р. площа його становила близько 4 км2, 
а по окраїнах зростали чагарники. На карті 30-тих років площа лісу дещо 
збільшилась (приблизно на 500 м2), зокрема на місці чагарників з’явилися 
повноцінні деревостани, на межі лісу і поля розташовувався фільварок 
Долина. На сучасному етапі площа лісу «Бродюча» становить 5,3 км2, що 
свідчить про подальше розширення меж лісового масиву. 

В результаті проведеного дослідження, нами простежено динаміку 
структури земельного фонду околиць с. Буданів за останні понад 120 
років. Виявлено зменшення площ окремих лісових масивів, що пов’язано 
переважно із розвитком фільварків у міжвоєнний період та суспільно-
політичними причинами радянського періоду. У більшості випадків 
спостерігаємо прямий взаємозв’язок між зменшенням площ лісових 
масивів та розширенням сільськогосподарських угідь. 



61

ЛІТЕРАТУРА:
1. Mapa taktyczna Polski [Mapa]. A52 B41 Z. 9. K. XXX BUCZACZ-

CZORTKOW M. 1:100 000. – Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 
1925.

2. Spezial karte der ųsterreichisch-ungarischen Monarchie [Mapa]. ZONE 
9 COL XXXIII BUCZACZ und CZORTKOWM 1:75 000. – Wien: K. k. 
Militär Geographischens Institut, 1880.

Дем’янчук П. М., Гавришок Б. Б., Гулик С. В.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Ліси – це специфічні рослинні угрупування, що мають важливе 
еколого-стабілізаційне, рекреаційне та господарське значення. Враховуючи 
низьку лісистість Тернопільського району та потребу жителів обласного 
центру у «зеленій зоні», актуальним є детальне конструктивно-географічне 
вивчення наявних лісових урочищ.

Метою даного дослідження є вивчення закономірностей сучасного 
лісогосподарського землекористування на території Тернопільського 
району. Для її реалізації нами опрацьовано фондові матеріали 
Тернопільського лісгоспу та держземагенства в Тернопільській області. На 
їх основі побудовано картосхеми та діаграми, аналіз яких подано нижче.

За зайнятими площами лісогосподарське землекористування в 
Тернопільському районі поступається лише сільському господарству. 
Лісові масиви належать Збаразькому, Тернопільському та Микулинецькому 
лісництвам Тернопільського держлісгоспу. 

Ліси розміщені по території району вкрай нерівномірно. Найбільші 
їх площі сконцентровані у Підгороднянській (288,97 га), Драганівській 
(311,00), Острівській (357,87), Скоморохівській (364,58), Лозівській 
(427,90), Миролюбівській (1032,72) сільських радах. Найбільш 
залісненими є землі Лозовецької сільської ради (37,6%); найменша 
лісистість у Гаї-Шевченківській та Настасівській (0,2%) сільських радах. 
Розподіл лісовкритих площ території дослідження добре узгоджується 
із геоморфологічною будовою. Найвищі її значення приурочені до 
центральної, добре дренованої частини району (в межах долини рік 
Серет Гнізна та Довжанка), а найнижчі – до вирівняних, плоскорівнинних 
вододілів, де грунтово-гідрологічні умови не сприяють росту деревної 
рослинності.

Загальна площа територій Збаразького лісництва вкритих лісовою 
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рослинністю становить 3239,8 га. В межах Тернопільського району цьому 
лісництву належить 220 га земель лісового фонду в складі лісових урочищ 
«Пожарниця» та «Дубівці». 

У цих масивах домінують середньовікові деревостани. Дещо 
підвищеною є частка молодників, що зумовлено реконструктивними 
та суцільними санітарними рубками грабняків і сухостійних хвойних 
деревостанів. У породному складі цих лісів домінує дуб високостовбурний 
(понад 70%). Частка хвойних порід (1%) є суттєво нижчою, ніж загалом 
по лісництву. Доволі значні площі в згаданих лісових урочищах зайняті 
липою, осикою, березою та білою акацією, що не характерно для інших 
територій району.

Ліси південно-східної частини району входять до складу 
Микулинецького лісництва. На території Тернопільського району до 
складу цього лісництва входить 1598,2 га земель лісового фонду. Понад 
60% деревостанів у цих лісах є середньовіковими. Значною є також 
частка молодників. У породному складі домінує дуб високостовбурний 
(79%). Відносно високою є частка хвойних лісокультур (6%) та грабових 
деревостанів (7%).

Найбільші площі в межах району займає Тернопільське лісництво. 
Загальна площа земель становить 2129,4 га. Вкриті лісовою рослинністю 
землі у 2002 році складали 2111,7 га, а у 2013 році їх площа зменшилася на 
33,7 га. Зменшення відбулось переважно за рахунок суцільних санітарних 
рубок хвойних деревостанів. Твердолистяними породами (дуб, бук, граб, 
ясен, клен, акація) в його межах вкрито 1937,3 га, в тому числі: молодняки 
– 91,6 га, середньовікові насадження – 1543,9 га, пристиглі – 98,8 га, 
стиглі і перестійні – 182,6 га. Хвойні породи (сосна, ялина, модрина) на 
території лісництва займають 162,4 га (молодняки – 10,9 га, середньовікові 
насадження – 36,8 га, пристиглі – 10,2 га, стиглі і перестійні насадження 
– 10,5 га. М’яколистяні породи (береза, осика, вільха, липа, тополя) 
займають 29,7 га території лісництва. Молодняки відсутні. Середньовікові 
займають – 6,6 га, пристиглі – 6,7 га, стиглі і перестійні – 16,4 га.

У результаті проведених досліджень встановлено, що в середньому 
по району лісистість становить 7,9 %, при цьому в межах територій 
більшості сільських рад цей показник менший 5%. Ліси району складені 
переважно цінними породами дерев. У всіх лісництвах протягом останніх 
10 років спостерігалось зростання площ земель не вкритих лісовою 
рослинністю, що пов’язано з проведенням суцільних рубок і подальшим 
формування лісокультур. Першочерговим завданням для лісівників району 
є збільшення площ лісів шляхом заліснення силових земель, які поки що 
не були приватизовані, зокрема малопродуктивних пасовищ. З метою 
збереження наявних лісів варто обмежити рубки головного користування 
та збільшити площі заповідних територій.
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ГЛОБАЛЬНІ КАРТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПОКРИВІВ ЯК ОСНОВА 
АНАЛІЗУ МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ В СВІТІ ТА 

УКРАЇНІ

Дослідження антропогенної трансформації ландшафтів потребує 
визначення стану і специфіки функціонування цих територіальних 
комплексів на різних стадіях та етапах їхньої антропогенної експлуатації. 
Необхідно визначити як обумовлений природний (натуральний) стан 
геосистеми, так і теперішній стан, і наразі в нагоді стають сучасні проекти, 
що оперують інтерактивними картографічними веб-сервісами земельних 
покривів / землекористування (Global land cover / land use projects) і 
здійснюються провідними міжнародними установами, що займаються 
моніторингом зміни поверхні Землі внаслідок її використання людиною 
(FAO/UNO, USGS, EEA, ESA, NASA, NOAA).

Карти земельних покривів – це категорійні карти, отримані, зазвичай, 
шляхом напів-автоматизованої обробки даних дистанційного зондування, 
а саме космічних знімків.

Найбільш відомі глобальні проекти відстеження земельних 
покривів різняться за легендою, просторовим розрізнюванням і часовим 
охопленням. По-перше, це проект Європейського космічного агентства 
(ESA – European Space Agency) – інтерактивна карта земельних покривів 
програми Climate Change Initiative (CCI-LC). Сервіс дозволяє через ESA/
CCI в`ювер проглянути 22 класи земельних покривів за 2000, 2005 та 2010 
роки з розрізнюванням 300 м, отримані внаслідок обробки дистанційних 
даних, отриманих зі супутників MERIS та SPOT vegetation.

Також ESA у 2013 році випустила карту земельних покривів (LCM) 
світу з розрізнюванням в 100 м з використанням системи дистанційного 
зондування Proba-V (Project for Onboard Autonomy), за якої мінісупутник 
відслідковує земельний покрив і глобальну зміну параметрів рослинності 
кожні два дні. Він використовує синій, червоний і ближній та середній 
інфрачервоний діапазон, найкраще забезпечуючи моніторинг рослинного 
покриву, передусім лісів, а також внутрішніх водних поверхонь. 

У свою чергу, Європейське агентство з охорони навколишнього 
природного середовища (EEA) у 2011 році опублікувало інтерактивну 
карту земельних покривів 15 країн ЄС та деяких інших країн Європи 
(в тому числі Туреччини), а також Північної Африки, використовуючи 
номенклатуру класів CORINE (44 класи розділено на 3 рівня за 
детальністю) в масштабі 1:100 000. 

Глобальна мережа земних покривів ФАО (FAO’s Global Land Cover 
Network) випустила в 2014 році Global Land Cover-SHARE продукт з 
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розрізнюванням в 1 км, який відповідає стандарту ISO 19144-2:2012 і 
має акцентування на загальних класах земельних покривів, важливих для 
землеустрою. 

 Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) у 2014 році 
анонсувало мозаїку PALSAR і карту лісових/нелісових ділянок (25m-
resolution PALSAR mosaic and forest/non-forest map (2007-2010)) та 
глобальну цифрову модель земної поверхні (DSM). Набори дистанційних 
даних отримано зі знімків вдосконаленого супутника «DAICHI (ALOS).

В 2014 році Національний центр Геоматики Китаю запустив 
оновлений картографічний веб-сервіс GlobeLand30 (www.globallandcover.
com), який містить карти земельних покривів світу на 2000 і 2010 роки 
(розрізнювання 30 м). Сервіс публічно доступний і безкоштовний для 
наукових досліджень.

Вищезазначені картографічні сервіси стають в нагоді при визначені 
основних видів природо- та землекористування і дають загальні 
уявлення про можливий характер та ступінь антропогенного впливу на 
ландшафти, який, утім, далі потрібно вираховувати в кількісному вимірі 
за допомого формул. Особливості і види розрахунку міри антропізації 
ландшафтів і деталізація легенди типів і підтипів землекористування 
стан предметом наших наступних досліджень. Наразі ж потрібно 
зазначити певні основні неточності і непослідовності в глобальних 
картах земних покривів, які ускладнюють їхню обробку та аналіз. 
Основні з них полягають в наступному: зйомки здійснюються різними 
сенсорами на різних супутниках; застосовуються різні методики обробки 
даних; використовуються різні, часто досить дискусійні за змістом 
класифікаційні схеми земельних покривів. Крім того застосовуються 
різні методи верифікації точності матеріалів космічних зйомок. Суттєві 
незручності спричиняє також відсутність єдиного класифікаційного 
алгоритму дешифрування даних зондування, і нарешті постає проблема 
розмежування у змішаних класифікаційних типах. 

У цілому глобальні карти land cover / land use мають доволі високе 
просторове розрізнювання і можуть правити за основу та важливий 
геоінформаційний базис для подальшого дослідження та аналізу характеру 
й величини міри антропізації ландшафтів України. А проте, ці карти 
мають бути деталізовані за рахунок і інших просторових баз даних та 
істотно змістово й геоінформаційно адаптовані до особливостей земельних 
покривів і землекористування в державі.
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СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
ЛЬВОВА

В умовах суспільно-політичної, соціально-економічної та екологічної 
кризи, яка сформувалася і поглибилася в Україні в 90-х роках XX ст., 
значно погіршилося здоров’я нації. При сучасній економічній і політичній 
дестабілізації в Україні, здоров’я населення, безсумнівно, є кращим 
показником соціально-економічного розвитку країни та окремих її 
регіонів. На жаль, протягом останніх років в Україні загалом, і місті Львові 
зокрема, відчувається різке погіршення в потенціалі здоров’я населення. 
Така ситуація – наслідок соціально-економічної перебудови суспільства, 
незадовільних умов життя значної частки населення, екологічно 
несприятливого стану довкілля, що знижує компенсаторно-пристосувальні 
можливості організму.

Запобігти загрозі здоров’ю людей зі сторони різноманітних 
несприятливих фізичних, хімічних, біологічних і соціальних чинників 
довкілля стане можливим при розробленні нових підходів до охорони 
здоров’я, оскільки останнє не є прерогативою лише сектора охорони 
здоров’я. Для неінфекційної патології (серцево-судинні та хронічні 
респіраторні захворювання, хвороби обміну речовин, злоякісні 
новоутворення тощо) характерна багатофакторна етіологія, тому впливати 
необхідно одночасно на якомога більше число чинників ризику, в тому 
числі і на комплекс шкідливих впливів довкілля. Багатокомпонентна і 
багатофункціональна система середовище існування – здоров'я населення 
потребує нестандартних підходів до вивчення властивих їй явищ і 
взаємодіючих чинників. Вирішення проблеми, безсумнівно, потребує 
застосування методології досліджень, пов’язаних з багатофакторним 
аналізом усієї сукупності компонентів середовища існування і набору 
показників, що характеризують стан здоров’я населення, їхніх 
взаємозв’язків і взаємовідношень між ними.

Спостереження за станом санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення і середовища його існування, їхнє оцінювання і прогнозування 
змін у стані здоров’я населення, а також виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків між здоров’ям населення і впливом чинників довкілля носить 
назву еколого-гігієнічного моніторингу (ЕГМ), який розглядають як 
інтегровану інформаційно-аналітичну систему санітарно-епідеміологічного 
нагляду. 

Санітарно-епідеміологічну ситуацію урбосистеми Львова зумовлено 
специфічним, тісно переплетеним комплексом природних, містобудівних, 
інженерних, соціально-економічних та інших умов й ускладненими, 
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у зв’язку з цим, спробами покращення їхнього стану. Місто потерпає 
від забруднення атмосферного повітря, недосконалості транспортних 
розв'язок, високої щільності забудови; стану поверхневих водних об'єктів 
і якості води в них; стану питного водопостачання; скупчення великої 
кількості пестицидів на Грибовицькому сміттєзвалищі; електро-магнітних 
полів та інших фізичних чинників, що нас оточують, тощо. 

В якості лабораторної бази, яку використовують для проведення 
еколого-гігієнічного моніторингу Львова виступають 4 атестовані 
лабораторії: санітарно-гігієнічна (провадить дослідження за водою, 
ґрунтом, атмосферним повітрям, атмосферним повітрям робочої зони, 
харчовими продуктами, водою відкритих водойм, дезінфекційними 
засобами, пестицидами, нітратами в продуктах), санітарно-
бактеріологічна (провадить бактеріологічні дослідження на кишкову групу 
інфекцій і санітарно-бактеріологічні дослідження харчових продуктів, 
води, повітря, ґрунту тощо. Влітку лабораторія відбирає воду з озер 
рекреаційних зон з метою дослідження на наявність холерного вібріону), 
лабораторія фізичних факторів (провадить дослідження шуму (постійний 
і непостійний), інфразвуку, вібрації (локальна, загальна), змінного 
електричного та магнітного полів від комп’ютерів, електростатичного 
поля, електромагнітного поля, мікроклімату (температура, вологість, 
швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання), освітленості 
(штучна та природна), яскравості, іонізуючого випромінювання (ППД)), 
паразитологічна (провадить роботу із збудниками III-IV груп патогенності), 
а також 5 відділень: організаційне, організації санітарно-гігієнічних 
досліджень, організації санітарно-епідеміологічних досліджень, особливо 
небезпечних інфекцій, дезінфектології. 

Свою роботу лабораторії організовують і провадять разом з 
Управліннями ДСЕСУ, головними фахівцями установ охорони здоров’я 
щодо діяльності ЛПЗ, дошкільних, загальноосвітніх закладів, інших 
установ та організацій.

Систему показників, необхідних для ЕГМ поділяють на дві групи: 
екологічні (викиди забруднюючих речовин на одиницю площі, частка 
забруднених вод у загальному обсязі відведених зворотних вод, обсяги 
накопичених промислових відходів на одиницю площі тощо) і медико-
демографічні (народжуваність, смертність, причини смертності, рівень 
поширеності хвороб тощо). 

Вивчення санітарно-епідеміологічного стану території є основою для 
глибшого розуміння зв'язків між компонентами середовища існування 
і набором показників, що характеризують стан здоров’я населення, що 
дозволяє розробляти санітарно-оздоровчі та протиепідемічні заходи. 
Отримані результати допомагають втілювати в життя найефективніші з 
них, а також обґрунтовувати відповідні пропозиції для їхньої практичної 
реалізації державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
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ВИДИ СПЕЛЕОКОРИСТУВАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ 
СПЕЛЕОКОМПЛЕКСІВ 

Поняття «спелеокомплекси» останнім часом дедалі частіше з’являється 
в працях сучасних науковців та дослідників карстових територій [1; 2; 3]. 
Проте за змістом наукових праць [1; 2; 3 та ін.] немає чіткого однозначного 
трактування цього терміну. Одні науковці під спелеокомплексами 
розуміють сукупність печер в межах карстового району, інші ототожнюють 
це поняття із терміном карстовий ландшафт. Проте слід пам’ятати, що 
ландшафт територій поширення карсту є більш складним, ніж ПТК інших 
територій. Оскільки перший містить як поверхневий так і підземний 
простір, які закономірно обумовлюють один одного, але в той же час 
мають свої дещо відмінні фізико-географічні особливості. 

Відтак, узагальнивши всю складність будови та функціонування 
карстових ландшафтів, можна трактувати поняття спелеокомлексів 
наступним чином. Спелеокомплекс – це сукупність природних екзогенних 
(хоричних) та ендогенних (топічних) просторових підсистем на тій чи 
іншій карстовій території, котрі складаються з низки більш дрібних 
взаємопов’язаних компонентів (гірських порід, морфоскульптури, 
мікроклімату, флори та фауни), що обумовлюють один одного та 
становлять єдину, нероздільну, обмінну речовиною та енергією специфічну 
геосистему, в утворенні й розвитку якої брали участь давні або все ще 
формують сучасні епі- та гіпокарстові процеси за участю води. 

Якщо поверхнева наземна складова спелеокомплексів є відносно 
стійкішою до впливу подзазників, а при її трансформації, за рахунок 
інтенсивного обміну тепла і енергії, здатна себе відновити, то підземна 
підсистема має переважно сповільнений перебіг процесів, а відтак є більш 
вразливою та легко піддається найменшому впливу подразників. Подальші 
відновлення первинного стану або неможливі, або змушують чекати 
значний геологічний відрізок часу.

Відтак гостро постає питання щодо раціонального користування 
спелеокомплексами та оптимізації впливу на підземне середовище з боку 
людини.

Під раціональним спелеокористуванням розуміється сумарний 
вплив всіх видів людської діяльності на спелеоресурси в обсягах та 
способами, що не завдають зміни первинного природного стану та шкоди 
спелеокомплексів, а також сукупність заходів щодо їх комплексного 
вивчення, освоєння, відновлення, охорони та збереження. 

Спелеокомплекси та їх ресурси спустошуються внаслідок наступних 
видів спелеокористування, а саме: гірничо-промислове – це добування 
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гірських порід (гіпсу, вапняку тощо) у межах карстової території в 
промислових цілях. Як результат можливе затоплення підземних 
порожнин внаслідок гідрогеологічних порушень території. Рекреаційне – 
це забруднення та знищення спелеокомплексів внаслідок їх інтенсивного 
використання як об’єктів туризму, головним чином відбувається через 
надмірне навантаження і витоптування спелеоландшафтів. Спелеологічне 
– це використання та порушення середовища спелеокомплексів через 
діяльності спелеологів, під час тренувань, розвідок та першопроходжень 
нових районів, включно з інженерними роботами, які вони здійснюють. 
Науково-дослідне – мінімальний, але небажаний вплив під час організації 
та проведення наукових робіт групою науковців (відбір зразків мінералів, 
проб глини, залишок палеоорганіки тощо). 

Навіть при науково-обґрунтованій діяльності та обізнаності правил 
пересування печерою, у всіх випадках людина є небажаним гостем 
для цього середовища та завдає трансформації спелеокомплексів. За 
ступенем зміни можна виокремити наступні їх види: незмінні (природні) 
– це спелеокомплекси ще невідкритих похованих підземних порожнин, 
про наявність яких людина догадується, але поки не проникла туди. 
Слабозмінені – діяльність людини торкнулась окремих компонентів 
(поверхня днища при прокладанні стежки) але природні зв’язки не 
порушені. Це нові вже відкриті, але недосліджені райони, що мають 
наукову цінність та потенціал з обмеженим та суворо-контрольованим 
доступом до них. Порушені (сильно змінені) – спелеокомплекси, які 
зазнали довготривалого стихійного впливу людини. В них порушені 
літогенна основа, морфоскульптура, хід мікрокліматичних показників, 
природні зв’язки, тощо. Перетворені (культурні) – це спелеокомплекси, що 
зазнають регулярного антропогенного навантаження, а структура їх ПТК 
з перебігом природних процесів в більшій мірі змінені та продовжують 
деградувати (прокладання освітлення в печері).
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ЛАНДШАФТНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ НПП 
«НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ»

Національні природні парки (НПП) мають відображати усе 
ландшафтне різноманіття території, у межах якої вони розташовані, 
забезпечувати «еталонами» всі типи ландшафтних комплексів і зберігати 
максимальне видове біотичне різноманіття. Виняткова роль має належати 
ділянкам, які є морфологічно та динамічно репрезентативними по 
відношенню до ландшафтної структури території парку в цілому [1]. Тому 
їх необхідно досліджувати та охороняти як еталони відповідних типів 
комплексів з ідентифікацією ландшафтного різноманіття та відтворенням 
його в системі територій НПП, яка є репрезентативною мережі об’єктів 
природно-заповідного фонду (ПЗФ). 

Питанням ландшафтної репрезентативності об’єктів природо-
охоронних територій присвячені роботи В. М. Пащенка, В. П. Брусака, Л. 
Петрової, Л. Царика та інших.

НПП «Нижньосульський» створений на частині (13201,21 га) 
ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» 
(31161,30 га.), займає пониззя р. Сули площею близько 18,5 тис. га [4]. За 
фізико-географічним районуванням України (Екологічна енциклопедія, 
2006), територія парку знаходиться у межах області Південно-
Дніпровського терасово-рівнинного лісостепу Лівобережно-Дніпровського 
лісостепового краю Лісостепової зони Східноєвропейської рівнинної 
ландшафтної країни. 

Результати досліджень геоструктурної основи Лівобережного 
Придніпров’я висвітлено у працях О. А. Великого (1967), О. О. Бабешка 
(2000), А. В. Яцика (2000), О. М. Маринича, П. Г. Шищенка (2006), 
В. В. Стецюка (2010). Ботанічну складову території репрезентують 
результати наукових досліджень Т. Л. Андрієнко (1996,1998), О. І. Прядко 
(1996, 2001), О. М. Байрак (2004), О. В. Іващенко (2004), Н. П. Гальченко 
(2012), М. М. Федорчук (2012); Вивченню тваринного світу присвячені 
праці таких вчених як Н. Л. Клестов, Г. Г. Гаврись, О. Л. Андрієвська (1995), 
М. Л. Клестов (1999), М. Н. Гаврилюк (1998, 1999) та інших.

Територія НПП «Нижньосульський» є унікальною та цінною з точки 
зору збереження, охорони та відновлення ландшафтного різноманіття 
гирлових ділянок річкових систем Дніпровського басейну. Ландшафтну 
репрезентативність визначають окремі незатоплені заплавні ділянки 
місцевості першої надзаплавної (борової) тераси, плавнево-острівні 
природні комплекси та частина наземно-аквальних ландшафтів 
Кременчуцького водосховища. Територія включає ділянки, які є 
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важливими для збереження видового різноманіття. Охороні підпорядковані 
рідкісні та зникаючі водні та водно-болотні біотичні види. На території 
ідентифіковано близько 680 видів рослин, в тому числі 12 видів судинних 
рослин, занесених до Червоної книги України; 1 – до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи; 2 – до Європейського Червоного 
списку та 240 видів хребетних тварин, із яких 39 видів, занесених до 
Червоної книги України, 3 – до Європейського Червоного Списку, 3 – до 
Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (без категорії LC 
– низький ризик) [2,4-5].

Водно-болотні ділянки утворилися в результаті затоплення 
водами Кременчуцького водосховища гирлової ділянки річки Сули та 
понизових територій її заплави. Гирлова ділянка річки перетворилася 
на довгу, широку і мілководну затоку з багатьма островами у верхів’ї та 
широкими мілководними плесами у середній та нижній частинах. Вище 
затоки в результаті підтоплення в заплаві панують інтенсивні процеси 
заболочування і плавнеутворення, що репрезентують водно-болотні 
ландшафти [2,3].

НПП в результаті поєднання в своєму складі схилових комплексів, 
терас, заплав, русел і стариць, багатого плавневого комплексу, акваторії 
Сульської затоки з островами формує справжні природні ядра, що 
визначають специфіку ландшафтів цієї території [3-5].

Заплавні місцевості НПП утворилися на алювіальній піщаній товщі 
загальною потужністю 20 м. Вони, як правило, слабо дреновані, з лучними 
й лучно-чорноземними солончаковими ґрунтами, болотами та торфовища. 
Надзаплавні (борові) місцевості складені піщаними відкладами 
потужністю до 20-25 м. На їх поверхні давніми і сучасними еоловими 
процесами утворені типові для цих місцевостей горби та улоговини 
видування, а також зниження зайняті болотами та торфовищами [4-5].

Території прибережжя алювіального генезису (утворені алювіальними 
відкладами), на яких сформувалися болотні та слабо задерновані болотно-
лучні ґрунти, в умовах інтенсивного зволоження, а в умовах меншого 
зволоження сформувалися дернові та дерново-підзолисті лучні ґрунти. 
На островах сформувалися дернові ґрунти. На рівнинних терасах 
розвинені давні прохідні водно-льдовикові долини (правий берег р. Сули) 
репрезентовані плоскими заболоченими днищами та добре вираженими 
схилами які займають лучні солончакуваті ґрунти [5]. 

Серед лісостепових низовиннно-височинних ландшафтів з потужним 
антропогеновим покривом на палеогенових відкладах на лівому березі 
Сули виділяють місцевості давніх долин з чорноземами типовими у 
комплексі з лучно-чорноземними солонцюватими ґрунтами і солончаками, 
під різнотравно-злаковими галофітними луками. На правому березі 
р. Сули виокремлюють місцевості терасових слабодернованих низовин з 
чорноземами типовими в поєднанні з лучно-чорноземними солонцюватими 
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ґрунтами і солончаками, різнотравно- злаковими галофітними луками. У 
долині річки розвинуті плавневі ландшафти та заплавні ландшафти під 
широколистяними лісами, із штучними насадженнями сосни та низинними 
луками [5].

НПП «Нижньосульський» повною мірою репрезентує унікальні 
ландшафтні комплекси Лівобережного Придніпров’я, а високі показники 
ландшафтного різноманіття території потребують комплексних 
(ландшафтознавчих) досліджень з впровадженням заходів на зменшення 
загроз антропогенних впливів.
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ЗАБУДОВА ЯК ВИД ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В МЕЖАХ 
ПОЛІССЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Особливості природокористування яскраво відображаються 
на сучасному ландшафтному різноманітті. Забудова як різновид 
антропогенних ландшафтів, характеризується складною структурою 
та інтенсивністю зростання, тому, безумовно, вивчення селитебних 
ландшафтів на сьогодні є актуальним напрямом досліджень.

Об’єкт дослідження – с. Згорани, Згоранської с/р, яка є однією з 
ключових точок.

Метою роботи є оцінка динаміки площі забудованих земель в межах 
Полісся Волинської області для вирішення проблем районного планування 
та раціонального природокористування.

Сучасний ландшафтний рисунок території Полісся Волинської області 
змінюється із збільшенням площі забудованих земель. Досліджуючи 
забудову використовуємо порівняльно-географічний метод та IT-програми 
(MapInfo Professional 11.0.3, Google Earth та CorelDRAW X5) [1-3]. 

Опрацювавши космічні знімки (2012 р.) та топографічні карти різних 
часових зрізів (1975-1988 рр., 1933 р., 1910 р.) нами побудовано цифрову 
векторну модель динаміки забудови (рис. 1). В результаті дослідження 
встановлені відмінності площ та рисунку ландшафту с. Згорани, що 
відбулись протягом століття. 

На початку ХХІ ст. спостерігається значне збільшення площі та зміна 
рисунку селитебного ландшафту в межах кільцевої форми, що зумовлено 
активізацією рекреаційної діяльності, загалом, і зеленого туризму, зокрема. 
Ведучим чинником зміни рисунку ландшафту, очевидно, є мережа доріг і 
рекреаційне природокористування.

Вивчаючи сучасну структуру забудови селитебного ландшафту 
відмічаємо чітке виділення інфраструктури орієнтованої на розвиток 
рекреації, на що безпосередньо мають вплив природні умови та ресурси 
території (рис. 2).

Висновки. Серед сучасних ландшафтів Полісся Волинської області 
особливе місце належить забудові населених пунктів як одного з видів 
антропогенних ландшафтів. Активний розвиток туристичного та 
оздоровчого природокористування відобразився не тільки на збільшені 
площі селитебного ландшафту, але й у зміні його рисунку. Сформована 
за досліджуваний період структура забудови Поліського регіону 
характеризується збільшенням строкатості інфраструктури орієнтованої 
на розвиток рекреації. Тому подальші дослідження, з використанням 
сучасних технічних можливостей є одним з пріоритетних напрямів, для 
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формування ГІС-регіону.
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Рис. 1. Цифрова векторна модель динаміки забудови с. Згорани

Рис. 2. Цифрова векторна модель структури забудови с. Згорани, 
2012 р.



74
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Львівський національний університет імені Івана Франка

ОПТИМІЗАЦІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЇХ ЕКОЛОГО-
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ

Еколого-функціональне зонування полягає в такому розчленуванні 
планувальної або реально існуючої території на функціональні 
зони з врахуванням їх екологічного призначення, а також наявного 
антропогенного навантаження де за кожною зоною повинен бути 
закріплений не тільки переважаючий вид її господарського використання 
на певну перспективу, а й рівень екологічних зовнішніх зв’язків та 
внтурішніх екологічних станів. За такого підходу доречно виділяти 
три типи еколого-функціональних зон: інтенсивного господарського 
використання з наявністю значного екологічного впливу на внутрішнє і 
зовнішнє довкілля (для міст сюди належать промислова і основна житлова 
зони); екстенсивного господарського використання з регульованим 
екологічним внутрішнім і зовнішнім впливом (для міст сюди належать 
зелена і санітарно-рекреаційна зони); обмеженого використання за 
максимального збереження природних ландшафтів з контрольованим 
екологічним впливом у межах природних норм (для міст сюди належить 
рекреаційна зона).

Для отримання цілісної картини екологічного стану міста необхідно 
враховувати, що функціонально-екологічні зони міст тісно між собою 
взаємопов’язані і утворюють цілісну екологічну систему в межах міст та 
їх околиць. Така взаємопов’язаність полягає в інтенсивному переміщенні 
між зонами речовинно-енергетичних потоків, які також приймають участь 
у формуванні екологічних властивостей окремих функціональних зон.

Утворена таким чином екологічна єдність характеризується чіткими 
екологічно-емерджентними властивостями: взаємопов’язаністю, 
спеціалізованістю, структурністю, керованістю. Тобто це системне 
утворення з чіткими системними ознаками. Як наслідок її дослідження і 
вироблення оптимізаційних заходів доцільно здійснювати на системній 
основі.

Прикладом такого еколого-функціонального зонування і вироблення 
відповідних оптимізаційних заходів може послуговувати місто Дрогобич. 
Його особливості є типовими для багатьох промислових міст України 
де період інтенсивного розвитку промислової зони змінився періодом її 
занепаду і перепрофілювання. Сучасне еколого-функціональне зонування 
Дрогобича характеризується з одного боку, покращенням екологічної 
ситуації внаслідок значного спаду виробництва, а з іншого – зростанням 
екологічної напруги внаслідок неконтрольованого скидання насамперед 
комунальних відходів, що підсилюється незадовільним станом очисних 
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споруд і послабленням еколого-управляючих функцій.
Тобто екологічна ситуація якісно змінилась і потребує якісно інших 

підходів щодо її оптимізації. Загалом оптимізаційні заходи в Дрогобичі 
належать до промислово-комунальних із значним нахилом до проблем 
транспорту (одного з головних джерел забруднення). При цьому керівні 
функції (як і в попередні періоди) належать відділу екології міської ради 
та санепідемстанції. На сьогодні їх незадовільна робота пояснюється 
відсутністю необхідного фінансування і, як наслідок, відсутністю 
необхідних моніторингових приладів і лабораторій. Вихід бачиться в 
наступному:

- здійснення наукового обґрунтування екологічного стану міста на 
основі проведення адекватного еколого-функціонального зонування;

- отримання необхідних коштів за рахунок введення екологічного 
податку на транспорт і ті підприємства, які ще працюють;

- введення екологічного податку на комерційні (в тому числі 
торгівельні) заклади (можлива диференціація їх величини).

Чабанчук В. Ю.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ЛІСУ» ТА 
«ЛІСОВОГО ЛАНДШАФТУ»

Значення лісу – багатогранне, тому є безліч підходів до розуміння 
сутності лісу. Ліс – це складне утворення природи, явище біологічне і 
фізико-географічне, складова частина географічного ландшафту і біосфери 
нашої планети [5].

Він має складну структурно-функціональну організацію, всі його 
елементи взаємопов’язані. В лісі відбувається обмін речовини та енергії, 
добові, сезонні і періодичні зміни у розвитку та рості дерев, у житті та 
взаємодії інших компонентів, він здатний до самовідновлення [1]. Всі 
вищевказані характеристики, дають нам підставу говорити про ліс як 
географічне явище, як географічний ландшафт, природно-територіальний 
комплекс.

Відомий вчений-лісівник Морозов Г. Ф. писав: «Ліс – не тільки 
через закономірності свого поширення по Землі, а й через відображення 
в своєму колективному організмі, в елементах взаємодії, які його 
становлять, у його впливі на середовище, завдяки залежності всього його 
життя й внутрішньої організації від географічного середовища – є явище 
географічне» [6]. 

Визначення лісу формувалося з ХІХ ст. Наукове розкриття терміну 
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належало Морозову Г. Ф. (ХХ ст.). Інші вчені давали свої визачення 
поняттю «ліс» (таблиця 1).

Таблиця 1
Дефініція поняття «ліс»

Джерело (автор) Запропоноване визначення

Морозов Г. Ф. [6]
сукупність деревних рослин, які притерпіли зміни у своїй 
зовнішній формі та внутрішній будові під впливом одна 
на одну, на зайнятий ґрунт і атмосферу

Погребняк П. С. [7] тісне угрупування дерев та кущів, які займають більш-
менш значний простір

Ткаченко М. Є. [9]

елемент географічного ландшафту у вигляді великої 
сукупності дерев, які у своєму розвитку біологічно 
взаємопов’язані і впливають на довкілля на більш-менш 
значному просторі

Висоцький Г. М. [2]
S=LGPH, де S – ліс (silva), L – дерево (lignun), G – 
середовище (gremium), P – вплив лісу на середовище 
(pertinentia), H – вплив людини на ліс (Homo).

Лісовий кодекс 
України [4]

це сукупність землі, рослинності (домінують дерева та 
кущі), тварин, мікроорганізмів та інших компонентів, що 
у своєму розвитку біологічно взаємопов’язані, впливають 
один на одного і на середовище

Лісова 
енциклопедія [3]

один із основних типів рослинності, що складається із 
сукупності деревних, чагарникових, трав’янистих та 
інших рослин (мохи, лишайники), включаючи тварин та 
мікроорганізми, що біологічно взаємопов’язані у своєму 
розвитку і впливають один на одного і навколишнє 
середовище.

Сукачов В. М. ввів поняття «лісового біогеоценозу», під яким 
розуміє: «будь-яку ділянку лісу, однорідну на певній території за складом, 
структурою і властивостями компонентів, і за взаємовідносинами між 
ними, тобто однорідна за рослинним покривом, тваринним світом і 
світом мікроорганізмів, що її населяють, за поверхневою гірською 
породою, гідрологічними, мікрокліматичними, ґрунтовими умовами і 
за взаємовідносинами між ними, за типом обміну речовин та енергії між 
компонентами та іншими явищами природи» [8].

Ще Морозов Г. розглядаючи перетворювальний вплив лісу на 
зовнішнє середовище й зворотній вплив середовища на ліс дійшов 
висновку про необхідність їх географічного синтезу. Ліс і його територія, 
писав він, це єдине ціле, це «географічний індивідуум, або ландшафт» [6].

Проаналізувавши праці відомих вчених-географів і лісівників, варто 
зазначити, що у науковій літературі немає чіткого визначення терміну 
«лісовий ландшафт». На нашу думку, це природно-територіальний 
комплекс, який складається із сукупності деревних, чагарникових, 
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трав’янистих та інших рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють 
конкретну територію, яка володіє єдиним геологічним фундаментом, 
однотипним рельєфом, однорідними гідрологічними, мікрокліматичними 
та едафічними умовами, що взаємопов’язані між собою типом обміну 
речовини та енергії. 
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СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Bezruchonak a. 
Belarusian State University

GEoGRaPHY oF LoGisTiCs iN BELaRus aNd uKRaiNE

Relevance of this material is defined by increasing importance of effective 
and adequate transport and logistical systems at nowadays globalised markets, 
as far as they outline the level of competitive and economically efficient (also 
by means of geographic location of enterprises) performance of national 
economies at local, regional and global scales. Belarus and Ukraine are actively 
involved in the global trade of goods and services, both countries have an 
advantageous geographical location at the crossroads of major pan-European 
transport corridors (West-East and North-South), namely II, IX, IXb (Belarus) 
and II, V, VII, IX (Ukraine), and have significant potential for providing better 
communication between commodities producers and consumers, what makes 
the research on this topic important.

Road infrastructure of Belarus represents an optimal 86,500 km network of 
motorways that ensure a continuous year-round communication with almost all 
populated areas. Length of public railways is 5,500 km approximately. Ukraine 
has a developed system of transport network and ice-free ports, the length of the 
public railway network is 21,650 km, and the public road network is 169,500 
km. According to UNECE estimations, the Belarusian transport infrastructure 
is good but the logistics industry is still under-developed. Ukraine offers 
significant potential for transit operations, but the problem is the insufficient 
investment in infrastructure maintenance and development after the fall of the 
Soviet Union [1].

History of contemporary logistics of Belarus starts in 2008, when the 
State program for the development of a logistical system in the Republic of 
Belarus until the year 2015 was approved. According to the Program, 39 sites in 
various regions and cities of Belarus (Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Mogilev, 
Baranovichi, Bobruisk, Borisov, Zhlobin, Mozyr, Orsha, and Pinsk, but mostly 
in the Minsk region – around 45 %) have been earmarked for construction of 
logistical centers (LC). 37 LCs are already operating in 2015 (only 19 were 
constructed according to the Program goals) and 89,2 % of them are located in 
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Minsk region. The major logistical companies 
on the market are «Beltamozhservice», 
«BLT-Logistiс», «Ozertso-Logistic», 
«BelVingesLogistic», etc [2]. First logistics 
companies in Ukraine have been established in 
2001 (UBC was the first 3PL operator), first LCs 
have been constructed in 2006-2008. Nowadays 
the largest share at the logistic services market of 
Ukraine belongs to German company «Kuehne 
& Nagel» (19,6%) and «Dutch Raben» (12,5%), 
DHL Danzas, EKOL Logistics, FM Logistic, 
etc., mostly located in Kyiv. Ability to provide 
transportation and logistics services to some 
regions of Ukraine had significantly worsened 
due to the 2014 Ukrainian Crisis, worsening 
supply of commodities to some cities due to 
high security risks both for staff's life and for 
transport and cargoes preservation [3]. Logistical 
companies of Belarus and Ukraine provide 
to clients similar services: transportation, 
declaration (customs services), warehousing, 
services for communications with foreign 
suppliers, preparation of export and import 
documentation, etc [2, 3].

It is interesting to compare Logistics 
Performance Indexes of Belarus and Ukraine. 
LPI is based on data from survey of logistics 
professionals who are asked about the foreign 
countries in which they operate. 160 countries 
were ranked on six dimensions of trade that 
have been recognized as important to logistics 
development (see table 1).

Belarus was rated 99th according to the 
level of logistic system effectiveness. The 
most developed dimension was timeliness 
(3,1), while the least – customs, tracking and 
logistics competence (2,5). Ukraine has better 
performance: the country occupied 61st place 
in 2014, and the timeliness of deliveries (3,5) 
was the most developed component of logistic 
system, while the quality of infrastructure (2,7) 
was the least developed component [4]. 

Concluding, both Belarus and Ukraine are 
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at the stage of formation and consolidation of the logistics industry, having 
significant potential for its development. But both stand behind from Western 
countries by the level of logistics development due to limited understanding of 
modern international practices and tendencies of global market development of 
logistics. Better integration into global market, investments into innovations and 
education will significantly improve quality of services provided by national 
logistic sectors.
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Бєлоусова Н. В.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПЕРІОД 
ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Сучасна ситуація «гібридної» війни на Сході нашої країни, привнесла 
суттєві корективи в усі сфери життєдіяльності людей на не підконтрольних 
Україні територіях Луганської і Донецької областей. Відбулось не тільки 
переосмислення політичних і соціальних поглядів, людських цінностей, 
а й загострилась загальна екологічна ситуація, донедавна потужного 
індустріального регіону. Враховуючи специфіку промисловості Луганської 
області, де однією з основних галузей виробництва є гірничо-видобувна 
та непередбачених екологічних проблем, які за своєю значимістю вийшли 
на один рівень з соціально-економічними питаннями регіону, мова 
безпосередньо піде саме про особливості роботи значної кількості шахт 
півдня Луганщини. 

За рахунок потужного розвитку індустріального комплексу, 
насамперед підприємств вугільної, коксохімічної промисловості, 
металургії та машинобудування, ще у 1960-ті роки XX століття південь 
Луганської області характеризувався високим ступенем урбанізації 
територій і напруженою екологічною обстановкою. Саме на півдні 
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Луганської області підприємства вугільної промисловості займали 57% 
загального обсягу виробництва, внаслідок чого спостерігався найбільш 
високий ступінь забрудненості повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних 
вод. За особливостями спеціалізації виробництв, впливу їх діяльності 
на навколишнє середовище, з урахуванням економічних та екологічних 
ознак, такі міста як Лутугине, Вуглегірськ, Брянка, Золоте (велись або 
досі ведуться потужні військові дії), Гірське і селище Урало-Кавказ, які 
відносяться до Алчевсько-Стахановського і Краснолуцько-Свердловського, 
еколого-господарських районів Стахановської гірничо-міської агломерації, 
де щільність населення ще на початку 1980-х років вже досягала 152,3 
чол./км2, на сьогодні мають суттєві екологічні проблеми, пов`язані з 
частковим або повним припиненням роботи шахт, внаслідок постійних 
обстрілів, різнорівневої руйнації, відтоку професійних спеціалістів тощо.

Наростає регіональне порушення рівноваги в системі «геолого-
мінеральний масив гірських порід – підземні води», яка в загальному 
плані реалізується під впливом двох груп процесів: оборотних (підйом 
рівнів підземних вод до відміток, близьких до природно-історичних, 
відновлення дренування підземних вод, встановлення врівноваженої 
взаємодії поверхневого та підземного стоків тощо) і необоротних, щодо 
первинних параметрів верхньої зони літосфери (просадки денної поверхні 
і зрушення породного масиву в зонах прямого впливу гірничих робіт; 
зниження механічної міцності порід в зонах обвалення, просідання, 
переміщень і розвитку техногенної тектонічної тріщинуватості, 
руйнування регіональних водоупорів, розвиток гідрогеомеханічних напруг 
і ударів тощо).

Зупинка скидання шахтних вод, у зв'язку з виведенням з експлуатації 
великого числа шахт і переведення їх на «мокру» консервацію, різко 
змінили гідрологічний і гідрохімічний режим таких річок, як Вільхова, 
Санжарівка, Комишуваха, Лугань, Велика Кам'янка та ін., в які тривалий 
час здійснювалося скидання шахтних вод і промстоків.

У зв'язку з різким зростанням притоку підземних вод в шахти 
(вирахувати кількісні показники поки що неможливо, враховуючи 
воєнний стан в межах території дослідження), а також збільшенням 
числа техногенних джерел забруднення підземних вод (шахти, 
шламонакопичувачі, фільтруючі ставки-накопичувачі і відстійники, 
склади отрутохімікатів і міндобрив, терикони та ін.), загострилася 
ситуація з охорони і відновлення якості ресурсів підземних вод, з`явилась 
проблема водонасичення в колодязях населених пунктів, в першу чергу, на 
територіях, прилеглих до зон впливу закритих шахт.

Якщо до початку військових дій забруднення навколишнього 
середовища відбувалось, головним чином, вугільним пилом і продуктами 
горіння відвалів шахт, то тепер до проблеми долучились такі чинники 
як некомпетентність «нових власників», хаотичність (позаплановість) 
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видобутку вугілля, низький рівень відповідальності за техніку безпеки 
при експлуатації такого типу підприємств, позапланова консервація 
шахт, проблема «покинутих» шахт та приватних копалень, підтоплення 
та заболочування аграрно-освоєних земель і територій промислово-
громадянської забудови, зрушення масивів гірських порід і просідання 
денної поверхні, локальні множинні надходження мінералізованих 
шахтних і забруднених стічних вод у поверхневі і підземні водні 
об'єкти, практично не контрольоване розширення шляхів міграції 
вибухонебезпечних газів.

Таким чином, часткове закриття або ліквідація вугільних шахт, яка 
здійснюється без урахування прогнозних оцінок екологічних наслідків 
зі значними порушеннями природоохоронного законодавства у воєнних 
умовах і за відсутності фінансування заходів та безграмотності й 
безвідповідальності, призводить до суттєвого ускладнення екологічної 
ситуації у вугледобувних регіонах області, яка і без того є небезпечною та 
напруженою.

Бобровицький  А. В. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІНТЕГРАЦІЯ, ЯК КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ 
ГЕОГРАФІЇ

Багатогранність поняття інтеграція та надзвичайна широта його 
застосування не лише в суміжних дисциплінах, але й в багатьох галузях 
наукових досліджень. вимагає його суттєвої конкретизації щодо 
застосування в рамках досліджень суспільної географії.

Головним аспектом інтеграції в суспільній географії є її 
територіальність (просторовість). Суть поняття інтеграції в суспільній 
географії може визначатись двома напрямками: економічна інтеграція та 
політична інтеграція. Основною (базовою) категорією суспільної географії 
слід вважати економічну інтеграцію. Визначається економічна інтеграція, 
як процес однієї або декількох країн щодо скорочення торгових бар’єрів 
з метою спрощення міжнародної торгівлі аж до створення економічних 
союзів різного рівня складності (Британіка) [4, c. 3]. Фактичним творцем 
теорії економічної інтеграції Б. Балассою дане наступне визначення 
економічної інтеграції «скасування дискримінаційних заходів всередині 
територій»[2, с. 174], що повністю корелюється з об’єктом вивчення 
суспільної географії територією (area). Антологія категорії економічна 
інтеграція показує процес удосконалення та більш чіткого формулювання 
визначення. 
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Б. Баласса також визначив рівні інтеграційних процесів та вплив 
рівнів на ступінь інтеграції окремих країн в інтеграційні утворення 
та вплив таких рівнів на ступінь регіональної інтеграції. Як наслідок 
дослідження. стала класифікація регіональних інтеграційних об’єднань, 
а предметом стало вивчення процесу глобальної економічної інтеграції у 
різних її проявах та регіональних особливостях.

Економічна інтеграція, з нашого погляду, є базовим поняттям 
розвитку міждержавних та міжрегіональних економічних зав’язків, що 
передують розвитку та інтенсифікації зав’язків в інших сферах та галузях 
суспільного життя. 

Окрім того така характеристика, як рівень інтегрованості, прямо 
залежить в рівня економічного розвитку компактно розміщеної групи 
країн, між якими торговий обмін здійснюється на більш високому рівні 
ніж між країнами, що не є учасниками даної групи.

Розглядаючи регіональне інтеграційне утворення у якості базового 
слід виділити напрямки інтеграційних процесів: галузевий, секторальний, 
соціальний, культурний, етнічний та інші. 

За рівнем економічної інтеграції у класичних дослідженнях 
виділяються 5 базових рівнів: зона вільної торгівлі, вільний рух товарів, 
капіталів та робочої сили, економічний союз, політичний союз.

Окрім базових рівнів деякі дослідники виділяють до 8 рівнів 
економічної інтеграції. Зокрема в дослідженнях Риндзака О. Т. виділяються 
до 8 рівнів [1, c 656]. На нашу думку для проведення регіональних і 
глобальних досліджень доцільно використовувати класичну систему 
класифікації рівнів економічної інтеграції. 

Процес економічної інтеграції також можна класифікувати за площею 
території, яка бере участь в процесі інтеграції. Окрім базових рівнів, таких 
як макрорівень – рівень окремої держави, мезо-рівень – регіони держави, 
слід також виділити мікрорівень (окреме підприємство) та мега-рівень 
(міждержавні інтеграційні угрупування). З нашої точи зору, найвищим 
рівнем економічної інтеграції є глобальний рівень, о передбачає утворення 
світової або глобальної системи економічних відносин, 

Глобалізація інтеграційних процесів передбачає не лише їх 
об’єктивний характер, викликаний такими явищами, як розвиток науково-
технічного прогресу, що активно проявляється через розвиток систем 
зв’язку та комунікацій, транспорту, уніфікацією багатьох видів товарів, що 
споживаються населенням Землі тощо.

На певній стадії розвиток інтеграційних процесів стає керованим та 
забезпечує розвиток інтеграційних об’єднань і країн, що з ними межують. 
Керованість економічної інтеграції шляхом залучення до процесу урядів 
держав визначається як політична інтеграція. Процес політичної інтеграції 
має на меті прискорення економічної інтеграції та здійснення її в спосіб, 
що є найбільш сприйнятним та вигідним усім учасникам інтеграційних 
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процесів.
Висновок. Економічна інтеграція є первинною. Вона розпочинається 

та здійснюється у разі виникнення необхідності об’єднання суб’єктів 
господарювання та територій для досягнення більш високих економічних 
результатів та вирішення регіональних проблем шляхом об’єднання зусиль. 
При досягненні певних результатів в економічній інтеграції виникає 
необхідність регулювання інтеграційних процесів, що проявляється 
через здійснення політичної інтеграції. В її здійсненні органам влади 
делегуються права по виробленню правил та звичаїв на початкових етапах 
інтеграційних процесів і прямих директив та законів на більш високих 
етапах розвитку інтеграційних процесів.
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МІГРАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА 
СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У вітчизняних геоурбанізаційних дослідженнях неабияке значення 
приділяється вивченню регіональних аспектів розвитку міграційних 
процесів. Особливо це стосується великих за людністю міст країни, які 
зазвичай виступають центрами найбільших регіональних (обласних) 
систем розселення населення. Даній проблематиці останнім часом 
присвячені наукові роботи К. В. Мезенцева, Н. І. Мезенцевої, І. Браде [5], 
М. Ю. Височина [1], В. О. Джамана [2], Н. В. Заблотовської [3], 
С. О. Западнюк [4], С. О. Пугача [6] та ін.

Досліджуючи сучасні прояви розвитку міграційних процесів у 
містах республіканського та обласного підпорядкування (без врахування 
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міст Донбасу й Автономної Республіки Крим), нами було взято до уваги 
середньорічні значення показника міграційного приросту населення 
впродовж 2009-2013 рр. Як показали розрахунки із 129 відповідних міст, 
лише 69 характеризуються позитивною динамікою середньорічного 
міграційного приросту населення за вище зазначений період часу. Однак 
серед них потрібно виокремити групу найбільш міграційно привабливих 
міст країни, у складі регіональних та субрегіональних центрів з людністю 
понад 50 тис. осіб (1/3 від загальної кількості міст), які відзначаються 
низкою особливостей їх розвитку:

високими середньорічними значеннями міграційного приросту •	
населення за період 2009-2013 рр.(таблиця 1), в тому числі максимальними 
для міжрегіональних/регіональних (Київ, Одеса, Харків – понад 1000 
осіб; Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці – 500-1000 
осіб) центрів. У свою чергу найвищі значення аналогічного показника для 
субрегіональних центрів, як правило, притаманні містам із чисельністю 
населення більше 75 тис. осіб (Біла Церква, Кременчук, Мелітополь, 
Мукачеве, Олександрія – 250-500 осіб);

зростанням чисельності населення окремо взятих міст даної •	
групи, високі темпи якого впродовж 2009-2013 рр., характерні для мм. 
Києва (3,0 %), Чернівців (4,1), Луцька (2,5) й Мукачево (2,1) [7-8];

переважанням у структурі міграційних потоків – •	
внутрішньорегіонального напрямку міграції населення;

встановленням прямої залежності між рівнем соціально-•	
економічного розвитку зазначеної групи міст та середньорічними 
значеннями міграційного приросту їх населення за період 2009-2013 рр., 
що й підтверджує відповідний коефіцієнт кореляції (R=0,66). При цьому, 
головними суспільно-географічними факторами, які сприяють посиленому 
розвитку процесів міграційного приросту є рівень доходів населення, його 
зайнятість, розвиток підприємницької діяльності, в тому числі малого 
бізнесу, сфери торгівлі та послуг наданих населенню (R=0,73-0,94). Разом 
з тим практично не впливають на міграційний приріст стан забруднення 
навколишнього середовища того чи іншого міста, а також рівень 
злочинності й захворюваності населення (R=0,12-0,20).

Таким чином, найбільш міграційно привабливими містами країни 
залишаються здебільшого регіональні центри, які характеризуються 
доволі високим рівнем соціально-економічного розвитку, порівняно із 
субрегіональними. Для них притаманний більш посилений розвиток 
соціальної спрямованості економіки, що дає можливість населенню 
реалізувати його основні потреби (соціально-побутові, матеріальні, 
духовні), а також підвищити якість життя, шляхом поліпшення рівня 
соціальної захищеності, забезпечення зайнятості та розвитку особистості 
людини, покращення соціально-екологічних умов тощо.
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ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В Україні як в теорії, так і в практиці накопичено певний досвід 
щодо використання найціннішого ресурсу кожного регіону – трудового 
потенціалу. Проте зміни, які відбуваються в соціально-економічному 
розвитку регіону, постійно висувають принципово нові вимоги до його 
кількісно-якісних характеристик і потребують розробки та впровадження 
«системних заходів для підтримання, відновлення і розвитку трудового 
потенціалу…». Окремим теоретико-методологічним і практичним 
аспектам трудовикористання присвячено наукові розвідки Є. Балацького, 
С. Бандура, Д. Богині, І. Бондар, О. Богуцького, В. Васильченка, 
С. Вовканича, О. Грішнової, М. Долишнього, С. Дорогунцова, 
Ф. Заставного, С. Злупка, Є. Качана, А. Кибанова, В. Козака, А. Колота, 
Н. Краснокутської, Є. Лібанової, В. Мікловди, Ю. Одегова, В. Онищенка, 
В. Онікієнка, С. Пирожкова, С. Писаренко, М. Питюмича, У. Садової, 
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Л. Семів, М. Чумаченка, А. Чухна, М. Шаленко та ін. 
Аналіз доробку науковців дозволив засвідчити, що дискусії з 

приводу інтерпретації ключових для нашого наукового пошуку понять 
– «трудовий потенціал» і «трудовий потенціал регіону» достатньо 
активно продовжуються в науковій літературі, оскільки в їх визначеннях 
спостерігаються різні підходи і тлумачення, що вказує на потребу 
продовження наукових розвідок в окресленому напрямі. У рамках 
нашого дослідження трудовий потенціал тлумачиться як сукупна 
чисельність громадян працездатного віку, які за показниками стану 
здоров'я, психофізіологічними особливостями, освітнім, фаховим та 
інтелектуальним рівнями, соціально-етнічним менталітетом, спроможні та 
мають намір здійснювати трудову діяльність; трудовий потенціал регіону – 
як відображення інтегральної сукупність кількісно-якісних характеристик 
населення, здатного до праці (трудовий потенціал), та регіональних 
соціально-економічних умов з притаманними регіону особливостями, 
що дозволяють формувати, розвивати та ефективно реалізувати трудові 
можливості населення на основі зайнятості в різних сферах діяльності.

Стан і перспективи використання трудового потенціалу населення 
має визначатися за цілісною ціннісно-критеріальною системою оцінки 
трудового потенціалу, яку ми подаємо в узагальненому вигляді таким 
чином: динаміка чисельності населення (народжуваність, смертність); 
працездатне населення в працездатному віці (кількість населення, 
яке здатне відповідності до віку за своїми фізичними можливостями 
повноцінно брати участь у суспільній праці; кількість населення, яке 
не здатне у відповідності до віку за своїми фізичними можливостями 
повноцінно брати участь у суспільній праці); забезпечення виробництва 
та сфери обслуговування конкретного регіону (потреба регіонального 
виробництва в робочій силі, можливість задоволення потреби 
працездатного населення в робочих місцях); міграційна рухливість 
працездатного населення (число людей, які прибули на постійне 
проживання з інших регіонів; число людей, які вибули на постійне 
проживання до інших регіонів; число людей, які тимчасово проживають 
не за місцем постійного проживання); ресурс робочого часу, який 
відпрацьовує працююче населення за наявного рівня виробництва 
та інтенсивності праці (повне навантаження працюючого населення; 
неповне навантаження працюючого населення); медико-біологічна 
характеристика працездатного населення (рівень працездатності, середня 
тривалість життя, витрати на охорону праці та здоров’я); психо-фізіолого-
фізична характеристика працездатного населення (психофізіологічний 
потенціал, психофізичний потенціал); освітній потенціал (кількість 
фахівців з базовою середньою освітою; кількість фахівців з середньою 
освітою; кількість фахівців із середньо-спеціальною освітою; кількість 
фахівців з вищою освітою; кількість фахівців вищої кваліфікації); 



89

освітньо-професійний потенціал (професійно-кваліфікаційна підготовка 
працездатного населення; підготовка працездатного населення за 
професіями та спеціальностями; питома вага кваліфікованих робітників у 
загальній кількості працівників; рівень якості продукції, втрати від браку); 
соціально-мотиваційний потенціал (соціальні можливості мотиваційний 
компонент (показник ступеню задоволеності робітників своєю 
працею, активності до трудової діяльності, кар'єрному та професійно-
кваліфікаційному зростанню; інтелектуальний і творчий компонент); 
особистісний потенціал (національно-етнічний склад, менталітет, 
рівень загальної культури; соціально-особистісні якості працездатного 
населення).

Отже, врахування цілісною ціннісно-критеріальною системою 
при оцінці трудового потенціалу регіону уможливить ефективність 
використання трудового потенціалу на регіональному рівні.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної 

програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період 
до 2017 року [Текст] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
22.06.2009 р. №851-р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 56. – С. 21-
22

Вірченко П. А., Гусєва Н. В. 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ В РОЗРОБЦІ 
СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Важливим інструментом ефективного розвитку будь-якої країни та її 
регіонів є стратегічне планування. У контексті підписання Україною Угоди 
про асоціацію з ЄС цей напрямок набирає особливої актуальності. Завдяки 
цій події країна взяла курс на практичне впровадження принципів і цілей 
європейської політики просторового та галузевого розвитку, закладених 
у стратегії «Європа 2020» [2], одним із головних пріоритетів якої є 
посилення ролі регіонів у власному стратегічному плануванні та розвитку, 
покращенні публічності регіональної влади та її відповідальності перед 
своїми громадами.

На загальнодержавному рівні ці підходи були закріплені у прийнятих 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначає вектор 
структурних перетворень в економіці та соціальній сфері та у «Державній 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», яка закладає 



90

засади стійкого, збалансованого розвитку територій [1]. 
З прийняттям зазначених стратегій перед регіонами України повстало 

питання розробки власних стратегій розвитку на період до 2020 року і 
далі, які б дали можливість реалізувати державні та загальноєвропейські 
підходи у межах конкретних регіонів та вирішували б основні 
стратегічні цілі: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, 
сприяння територіальній соціально-економічній інтеграції, забезпечення 
ефективного державного управління у сфері регіонального розвитку [1]. 
Реалізація цих завдань передбачає глибокий аналіз регіональних процесів 
та тенденцій з урахуванням природного, працересурсного, економічного, 
інвестиційного, інтелектуального потенціалу регіону, розуміння 
особливостей регіонального розвитку та внутрішніх відмінностей. 
Саме тому, важлива роль при розробці стратегії розвитку України та 
її регіонів відводиться соціально-економічній географії, яка на основі 
соціально-географічних методів наукового пізнання досліджує не просто 
територіальну організацію суспільства в межах певної території, а й 
виявляє її просторову неоднорідність, надає конкретні рекомендації щодо 
оптимізації і раціоналізації розміщення тих чи інших об’єктів, прогнозує 
подальший стабільний розвиток територій різних ієрархічних рівнів. 

Сьогодні соціально-економічна географія має певні напрацювання й у 
питаннях стратегічного планування територій та регіонального розвитку, 
головною метою яких є створення умов для динамічного, збалансованого 
соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення 
рівня життя населення, забезпечення гарантованих державою соціальних 
стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а 
також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення 
ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості 
управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування [3]. Реалізація цієї мети передбачає 
створення стратегії розвитку регіонів України, які вже затвердженні у 
більшості областей. 

На початку 2015 р. була прийнята і «Стратегія розвитку Харківської 
області на період до 2020 р.», яка визначила стартові позиції регіону, а 
також систему пріоритетів, які мають вирішальну роль у забезпеченні 
цільового сценарію розвитку області [4]. Важливий внесок у розробку 
цього документу зробили науковці, викладачі та аспіранти кафедри 
соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, які на основі суспільно-
географічного аналізу підготували картографічні, аналітичні та графічні 
матеріал до ряду розділів та підрозділів Стратегії розвитку Харківської 
області, що дозволило отримати об’єктивні результати сучасних процесів, 
які відбуваються у Харківському регіоні, візуалізувати їх за допомогою 
картографічних та математичних моделей, виявити сильні та слабкі 
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сторони соціально-економічного розвитку Харківщини, спрогнозувати 
перспективи подальшого розвитку регіону. Зазначені наробки соціо-
економіко-географів кафедри втілені у трьох проектах, поданих на 
розгляд до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України.

Отже, залучення науковців у галузі соціально-економічної географії, 
які володіють сучасними методами суспільно-географічних досліджень, 
до розробки стратегії регіонального розвитку є важливою умовою 
об’єктивної оцінки соціально-економічного стану регіонів, необхідною 
складовою стратегічного планування їх ефективного розвитку.
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАСНОЇ СИСТЕМИ 
СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На сьогоднішній день виникає нагальна необхідність вивчення 
структури територіальних систем розселення різних рівнів, виявлення 
тих змін, що відбуваються в них, щоб передбачити тенденції переходу цих 
систем на інший рівень розвитку і територіальної організації. 

Мета дослідження. Визначити територіальні особливості обласної 
системи розселення на прикладі Волинської області, охарактеризувати її 
внутрішню структуру.

Виклад основного матеріалу. Сільське розселення – це форма 
територіальної організації життя населення на позаміській території у 
вигляді сукупності сіл, поселень інших типів, призначених для постійного 
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або тимчасового проживання. 
На основі територіальних відмінностей історичного, економічного 

та соціального розвитку, особливостей господарського освоєння в межах 
національної системи сформувались регіональні системи розселення. Так, 
Ю. І. Пітюренко, виділяє шість регіональних систем розселення. За таким 
районуванням наша область входить до Західної системи розселення. А 
вже А. І. Доценко нараховує дев’ять таких систем. За його класифікацією 
Волинська область належить до Луцької системи розселення [3].

У складі регіональних систем розселення виділяють субрегіональні 
(обласні) системи [2]. Обласний центр Волинської області – м. Луцьк, 
відчутно впливає на формування транспортної мережі, є вирішальним 
чинником розвитку всієї внутрішньообласної системи розселення. Це 
виявляється в концентрації сільського розселення приміських зон та 
уздовж транспортних шляхів. Місто Луцьк має найбільший вплив на 
розвиток сільських поселень у межах обласної, міжрайонної та районної 
систем сільського розселення.

Незважаючи на віддаленість деяких районів (Любешівський, 
Ратнівський райони) роль обласного центру в становленні обласної 
системи сільського розселення, має опосередкований характер через 
адміністративне управління, а також полягає у створенні матеріальної бази 
агропромислового розвитку села, транспортних та інформаційних основ.

В межах обласних систем розселення виділяють локальні підсистеми: 
внутрішньообласні, міжрайонні, районні, кущові та первинні [1].

Міжрайонні системи формуються навколо найбільших в області міст 
і охоплюють декілька адміністративних районів. На території Волинської 
області виділяють 4 міжрайонні центри: Луцький, Ковельський, 
Нововолинський та Володимир-Волинський. Луцький центр виділяють 
за його функціональними особливостями, великою людністю самого 
центру і прилеглих до нього територій. Ковельський цент має вигідне 
транспортно-географічне положення (знаходиться в центрі області) та 
розгалужену транспортну мережу. Нововолинський цент виділяють 
за його функціональними особливостями (центр розвитку добувної 
промисловості), Володимир-Волинський – сформувався історично.

В обласній системі розселення виділяють районні системи. Вони 
охоплюють всі поселення адміністративного району за допомогою 
адміністративних, організаційно-господарських та інших зв’язків. В 
нашій обласній системі виділяють 16 районних систем розселення. 
Вони відрізняються за територією, кількістю сільських поселень і типом 
розселення [1, 2].

В межах районних систем розселення виділяються кущові системи, 
що охоплюють групу поселень навколо міського чи великого сільського 
поселення. Їх величина залежить від функціональної структури ядра, яке 
відрізняється серед навколишніх поселень вищим соціально-економічним 
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потенціалом. Основними зв’язками у таких поселеннях є трудові, 
виробничі та зв’язки із обслуговування населення.

Найнижчим рангом територіальних систем розселення є первинні 
системи, що об’єднують поселення у межах сільрад. Їх центрами є 
центри сільрад, які сполучають інші поселення адміністративними, 
господарськими, культурно-побутовими та іншими видами зв’язків. 

Висновки. Отже, сучасна мережа сільського розселення Волинської 
області є розгалуженою і потребує досконалого вивчення її внутрішньої 
структури.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСИ

Любой демографический процесс является составляющим элементом 
системы демографического развития территории. Следовательно, 
изменение одного демографического процесс влечет за собой изменение 
других демографических процессов и всей системы в целом.

Эволюционное развитие демографической системы впервые 
проявилось в Европе во второй половине ХІХ в., наиболее полно 
описывается теориями первого и второго демографических переходов, 
основная идея которых заключается в изменении уровня рождаемости 
и смертности, вызывающего поэтапную смену типов воспроизводства 
населения, что в свою очередь приводит к закономерным трендам 
динамики других демографических характеристик. Таким образом, 
теории демографических переходов объясняет и трансформации семейной 
структуры населения [2]. 

Основной целью данного исследования является выявление 
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пространственных закономерностей распространения многодетных семей 
в Беларуси в условиях второго демографического перехода. Основным 
источником статистических данных выступили переписи населения 1999 г. 
и 2009 г. 

Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе были 
проанализированы теоретические основы трансформаций семейной 
структуры населения, на втором – выявлены ключевые тренды динамики 
семейной структуры населения Беларуси, на заключительном – на 
региональном уровне исследованы пространственные различия в 
распространении многодетных семей. 

В настоящее время демографическое развитие Республики Беларусь 
характеризуется общеевропейскими тенденциями старения населения, 
депопуляции и снижения рождаемости, что в свою очередь на фоне 
социально-экономических трансформаций способствует эволюционному 
переходу от нуклеарной двухдетной семьи к нуклеарной однодетной и 
к распространению новых форм семьи, и сокращению размеров семьи 
и доли многодетных семей [2]. Так, доля белорусский семей с тремя и 
более детьми соответствует среднеевропейской (5-6%) и продолжает 
сокращаться.

На региональном уровне высокая доля многодетных семей (более 
5 %) характерна исключительно для южных и ряда восточных районов 
[3]. Это крупноселенные аграрные и природоохранные районы Брестской 
и Гомельской областей, для которых исторически были характерны более 
крупные по численности членов семьи, а также пострадавшие от аварии на 
ЧАЭС районы Гомельской и Могилевской областей. Основным фактором, 
влияющим на концентрацию многодетных семей на юге республики, 
является религиозный, а именно активное распространение среди 
населения протестантизма, который пропагандирует идеал многодетной 
семьи [1].

Наибольшая доля многодетных семей приходится на столицу - г. 
Минск. Связано это с более высоким уровнем жизни в столичном регионе, 
а также ростом доли многодетных семей в столице при сокращении во 
всех других регионах республики ввиду активно проводимой в столице 
политики по стимулированию рождения 3-го ребенка, прежде всего, через 
внеочередное предоставление жилья.

Наименьшая доля многодетных семей характерна для периферийных 
аграрних районов северной и центрально-восточной части страны, где 
доля многодетных семей не достигает и 4%, что обусловлено, прежде 
всего, структурным фактором - демографическим старением региона [1, 
3]. 

Выводы. Трансформация семейной структуры населения объясняется 
теориями демографических переходов, а сокращение среднего размера 
семьи является последствием эволюционного демографического развития 
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территории. Современная семейная структура населения Беларуси 
характеризуется общеевропейскими тенденциями, но на микроуровне 
существуют пространственные различия, которые должны быть учтены 
при реализации демографической политики, направленной на улучшение 
характеристик семейной структуры населения страны. 
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ПРОСТОРОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОЇ 
ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА ЛЬВОВА

Домогосподарство – це економічна одиниця і соціальна спільнота, 
що складається з одної та більше осіб, виконує ряд функцій – виробничу, 
демовідтворювальну та споживчу. Проте з погляду мікроекономічного 
рівня господарювання провідною в сучасних умовах урбанізованого 
простору виступає, безумовно, функція споживання.

Поведінка споживача – це дії, що здійснює окрема особа, купуючи 
та використовуючи товар чи послугу, це розумові та соціальні процеси, 
які передують цим діям або є їхнім наслідком. Основним елементом 
споживчої поведінки є процес прийняття споживачем рішення щодо 
купівлі.

Серед чинників впливу на поведінку споживача виокремлюють: 
культурні, маркетингу, соціальні, ситуаційні, психологічні, особисті, 
знання та ресурси тощо.

У 2012 р. в Україні налічували 16 984 тис. домогосподарств. У 
міських поселеннях проживало 69% домогосподарств. Середній розмір 
домогосподарства в Україні становив 2,58 особи. Більш чисельні 
домогосподарства характерні для сільської місцевості (2,70 особи проти 
2,53 у міських поселеннях). Середній розмір домогосподарства найбільший 
у західних областях (3,46–2,91 особи), де процеси нуклеаризації 
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відбуваються достатньо повільно, найменший – у Кіровоградській, 
Чернігівській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській 
та Донецькій областях (2,30–2,41 особи), тобто високо урбанізованих, 
або з високим рівнем демографічного старіння, а отже великою часткою 
одноосібних домогосподарств.

Восени 2014 р. за допомогою методу анкетування нами досліджено 
особливості споживчої поведінки домогосподарств міста Львова. Бланк 
анкети масового опитування містив 30 запитань. Обробка анкет здійснена 
за допомогою пакету програми «Оса». 

На запитання «Голова домогосподарства – це ...» 36,4% респондентів 
відповіли, що це особа, яка є авторитетною, до чиєї думки прислухаються 
інші члени сім’ї у процесі обговорення купівлі тих чи інших товарів, при 
цьому, найбільше таких респондентів віком 20–29 років (35,9%) та сім'ї 
з двома дітьми (48,6%); 27,0% вважають, що це особа, яка матеріально 
забезпечує сім'ю, серед них 30,4% опитаних віком 30–39 років; до думки, 
що це особа, яка і приймає рішення про розподіл бюджету, і самостійно 
купує товари, необхідні для життєдіяльності сім'ї, схиляються 15,8% 
респондентів, віком 40–49 років – 28,3%; 13,1% опитаних вважає, що 
це особа, яка приймає рішення щодо планування бюджету, віком 40–49 
років – 28,9% та сім'ї з двома дітьми – 52,6%. Найменше опитаних (6,5%) 
вважають, що голова домогосподарства – це особа, яка здійснює купівлю 
товарів, необхідних для життєдіяльності сім'ї та ведення господарства, 
при цьому, так вважають люди віком 60 і більше років (31,6%) з вищою 
освітою (57,9%).

Виявлено, що мешканцям м. Львова притаманні наступні 
характеристики споживчої поведінки: 54,3% респондентів віддають 
перевагу добре відомим, перевіреним членами сім'ї товарам, не прагнучи 
кардинально змінювати свої звички та уподобання. Переважно це 
населення віком 20–29 років (27,9%) та вищою освітою (46,2%). Серед 
адміністративних районів м. Львова такої думки дотримуються 70,97% 
опитаних у Галицькому і 28,48% – у Сихівському районах.

18,9% опитаних, переважно особи старшого віку (60 і більше років 
– 30,9%) при купівлі товарів, прагнуть завжди заощадити, зважаючи на 
ціну та використовуючи кожну можливість дешевше придбати товар. До 
таких, що купують товари, які є привабливими та естетичними, звертаючи 
увагу, передусім, на їхній зовнішній вигляд, дизайн, віднесли себе 11,0% 
опитаних, віком 20–29 років – 34,4%, з вищою освітою – 53,1% та сім'ї з 
двома дітьми – 53,1%. 

Респонденти (10,7%), віком 20–29 років (29,0%), з вищою освітою 
(74,2%) та сім'ї з одною і двома дітьми (33,3%) віддають перевагу 
новинкам, активно використовують новітні технології для пошуку та 
купівлі товарів. Серед них на домогосподарства Залізничного району 
припадає 25,81%.
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Лише 5,2% респондентів, належать до тих, що купують переважно 
товари відомих брендів і торгових марок, при цьому не завжди зважають 
на ціну, виходять з останніх модних тенденцій тощо. В основному 
це люди, 40-49 років (53,3%), з вищою освітою (73,3%), серед яких 
33,3% становлять жінки та 66,7% – чоловіки. У Сихівському районі 
така тенденція притаманна 40,0% респондентам, а у Франківському 
відсутня. При купівлі товарів найменше прагнуть заощадити мешканці 
центрального Галицького району (5,45%), не зважають на їхню ціну та не 
використовують можливість дешевше придбати товар.

В цілому, споживча поведінка залежить від статево-вікових ознак, 
наявності дітей у сім'ї, рівня освіти та інших соціальних ознак членів 
домогосподарства.

Денисенко О. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЇ: ЗМІНА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останнім часом досить виразно проявилися суттєві відмінності в 
західних та традиційних українських методах і підходах до дослідження 
стану безпеки території та, власне, саме визначення цієї категорії. Основні 
відмінності стосуються наступного:

1. Значне розширення змісту категорії «ризик», перетворення її з 
вузької технічної до значно ширшої за концептуальним навантаженням 
соціально-економічної, коли винятково технічна оцінка більше не 
розглядається як достатня і повна інформаційна складова про можливість 
виникнення небезпек, особливо на регіональному і локальному рівні, 
що відповідно визначає обмеженість її використання для розробки 
управлінських рішень;

2. Визнання ризику як реальної складової суспільного життя, що 
потребує не лише оцінки та реагування на негативні події, але й включає 
інші важливі етапи: «пом’якшення» ризиків, формування готовності, 
реагування на небезпечні події, відновлення та реконструкція, що є 
складовими концепції управління ризиками;

3. Застосування багаторівневого просторового підходу до аналізу та 
управління ризиками з акцентом на регіональному та локальному рівні, де 
найбільш повною мірою можна застосувати принципи концепції зниження 
ризиків;

4. Імплементація альтернативних до централізованого (технократич-
ного) на основі принципу партисипативності з використанням нових, 
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зокрема геоінформаційного, підходів та залученням громадянського 
суспільства до контролю і управління.

Як видно, кожне з цих положень значною мірою стосується сфери 
управління як активної діяльнісної складової, що безпосередньо впливає 
на стан безпеки регіону. Розглянемо їх дещо детальніше.

Категорія ризику та тісно пов’язані з ним поняття, фактично, є 
основою західноєвропейських та світових підходів. Проте її змістовне 
навантаження суттєво відрізняється від підходів, що переважають в 
Україні з цієї проблематики. В межах традиційного підходу, що домінує в 
Україні, ризик здебільшого розуміється як ймовірність виникнення тієї чи 
іншої негативної події, тривалий час розвивалися статистичні методи його 
оцінки. Таким чином, категорія ризику навіть тоді, коли мова йшла про 
регіональний аналіз, переважно залишалася у змістовному полі технічних 
підходів. Водночас у світі активний відхід від технічного розуміння ризику 
відбувся ще вкінці 80-х років паралельно зі становленням концепції 
зниження природних ризиків, що розвивалася в рамках парадигми 
збалансованого розвитку території. Так, проголошення Генасамблеєю ООН 
90-х років як Міжнародної декади зі зниження природних катастроф стало 
передумовою розвитку і формування сучасної концепції зниження ризику 
небезпек (disaster risk reduction), що, зокрема, знайшло відображення в 
прийнятті Хіозької (на період 2005-2015рр.) та Сендайської (2015-2030рр.) 
рамкових угод зі зниження ризику катастроф. Зміст концепції зниження 
ризику катастроф визначається як систематичні зусилля, спрямовані на 
«зниження схильності до виникнення небезпек, зниження вразливості 
людей і майна, раціональне управління земельними ресурсами і 
природним середовищем, вдосконалення готовності до небажаних явищ та 
їх завчасне попередження» [4].

Змістовно категорія ризику в сучасних дослідженнях розглядається 
як поєднання ймовірності виникнення події та її негативних наслідків [1]. 
При цьому потенційні негативні наслідки розглядаються як похідна від 
вразливості території. Вразливість (vulnerability) може бути визначена як 
результат дії фізичних, соціальних, економічних чинників та середовища, 
що підвищує сприйнятливість спільноти до виникнення небезпек [3]. 
Аналіз вразливості регіонів до небезпечних подій, у тому числі їх окремих 
видів, наразі є домінуючим підходом до аналізу ризиків виникнення 
небезпек та визначення оптимальної стратегії управління ними. Сильні 
сторони концепції оцінки вразливості особливо вдало реалізується у 
випадку невеликих територіальних спільнот, де є специфічне поєднання 
різних чинників, що визначають вразливість до небезпек. Так, скажімо, 
категорія вразливості дозволяє розрізняти і здійснювати різні управлінські 
стратегії для територій, що схильні до одного типу загроз, але з різною 
частотою чи інтенсивністю небезпек, різним рівнем щільності населення 
та зосередженого економічного потенціалу, різною здатністю відповідати 
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на загрози. Можливість враховувати відповідні аспекти реалізується 
завдяки розробленій структурі категорії вразливості [1, 2], яка включає 
декілька складових, спрямованих на виявлення специфічних рис і 
особливостей регіону, що визначають його чутливість до різного роду 
загроз. Багатоаспектна структура вразливості передбачає аналіз схильності 
території до настання небезпечних подій, аналіз чутливості з урахуванням 
зосередженого на території соціально-економічного потенціалу, а також 
оцінку регіону відповідно до його здатності реагувати на загрози.

Таким чином, аналіз вразливості території є базовим підходом до 
аналізу безпеки регіону в сучасних дослідженнях та формування стратегії 
його стійкості, оскільки враховує найбільш різносторонні аспекти 
формування ризику та його можливі наслідки, дає змогу розробляти 
найбільш адекватну управлінську стратегію, деталізовану відповідно до 
специфіки того чи іншого регіону.

ЛІТЕРАТУРА:
1. ETC-CCA and ETC-SIA (2012). Urban Vulnerability Indicators. 

Technical report 01/2012.
2. Territorial dynamics in Europe. Natural hazards and climate change in 

European regions. Territorial Observation. No 7. May 2013.
3. T. Tingsanchali Urban flood disaster management. Procedia Engineering. 

– 32 (2012). 25 – 37.
4. UNISDR. Режим доступу: http://www.unisdr.org.

Колотуха О. В.
Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені  В. Винниченка

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМУ

На початку ХХІ століття туризм став визначним глобальним 
соціально-економічним явищем. Вагомою складовою світової 
туристської галузі виступає спортивний туризм. Потреба в ньому 
відображає тенденцію зростаючого інтересу до природи та дбайливого 
ставлення до навколишнього середовища, заснованого на концепціях 
сталого, збалансованого розвитку туризму. Існування такого інтересу 
напряму пов'язано з двома світовими тенденціями в розвитку туризму 
– глобалізацією і екологізацією. Поряд зі значним поширенням 
високотехнологічних стандартизованих туристських послуг відбувається і 
диверсифікація попиту, що виражається в затребуваності альтернативного 
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туризму – активного, спортивного, пригодницького.
Спортивний туризм – це вид активної рекреаційно-туристської 

діяльності, яка здійснюється в незайманому або слабозміненому 
природному середовищі, і полягає у проходженні туристських спортивних 
маршрутів з подоланням різноманітних перешкод природного середовища 
(перевалів, вершин, порогів, каньйонів, печер, боліт тощо) різними 
засобами пересування із використанням спеціальних технічних прийомів 
і спорядження.

На сьогоднішній день, спортивний туризм стає все більш вагомим 
сегментом світової туристської галузі. Дослідження, проведені UNWTO 
у 2013 р. (Global Report on Adventure Tourism), виявили, що прибуток 
від туристських подорожей з активними засобами пересування склав 
263 млрд. доларів, що становило 18,7% прибутків світового туристського 
ринку, а 42% усіх міжнародних туристів зазначили однією з цілей подорожі 
саме активний, пригодницький туризм. Темпи зростання туристських 
подорожей з активними засобами пересування перевищують середні 
темпи зростання туризму в цілому [1]. Таким чином, сучасні економічні 
і соціальні передумови, які склалися в світі, сформували соціальне 
замовлення на розвиток системи спортивного туризму. А існуючі світові 
туристські реалії потребують наукового обґрунтування геопросторової 
організації спортивного туризму на основі узагальнення світових 
тенденцій та їх конкретно-наукового осмислення. Саме вагоме соціальне 
замовлення на використання результатів наукових досліджень, на думку 
українського географа М. Д. Пістуна, виступає основним чинником 
розвитку теоретичного географічного знання. Серед інших чинників 
розвитку такого знання – наявність великого обсягу багатопланової 
емпіричної інформації, яка є експериментальним матеріалом для розробки 
досконалих теоретичних концепцій, поява фахівців, що розуміють 
важливість теоретико-методологічних проблем тощо [2, с. 8].

Тому для ефективного розвитку спортивного туризму, в першу чергу, 
як виду соціальної діяльності, а також як галузі економіки необхідно 
підключення географії до питань вивчення обсягів туристських потоків, 
оцінки туристсько-спортивного ресурсного потенціалу та ємності 
територій, технологій спортивного туризму, таких як логіка туристського 
маршруту, його відповідність району подорожі, оптимальність 
туристських програм, планування маршрутної мережі на певній території, 
оцінка туристських перешкод тощо. Масштаби спортивного туризму 
можна співставити з масштабами інших форм рекреації. Однак у 
рекреаційно-географічних дослідженнях, що базуються, в основному, на 
вивченні організованих форм туризму, спортивний туризм враховується 
недостатньо, що відображено як в теорії рекреаційної географії та 
географії туризму, так і у практичному застосуванні результатів наукових 
досліджень.
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Тому вагомою складовою географії туризму, її науковим підрозділом 
виступає географія спортивного туризму, для якої актуальним 
вбачається конкретизація об'єкта і розширення предметної сфери 
географії туризму та обґрунтування теорії геопросторової організації 
спортивного туризму. Об’єктом дослідження географії спортивного 
туризму виступає спортивний туризм як суспільне явище геопросторового 
змісту, предметом дослідження – його геопросторова організація. Таким 
чином, можна стверджувати, що спортивний туризм є специфічним видом 
рекреаційно-туристської діяльності, який виступає як вагомий об’єкт 
суспільно-географічних досліджень. Актуальність таких досліджень 
випливає із недостатнього наукового обґрунтування соціально важливого 
напрямку рекреаційно-туристської діяльності – спортивного туризму, 
необхідності забезпечення теоретичними і практичними дослідженнями 
його геопросторову організацію і розвиток у відповідності з вимогами 
сьогодення, розробки методологічних засад та методичних положень й 
прогнозування розвитку спортивного туризму в світі взагалі та в нашій 
країні зокрема.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОФІСНОЇ 
НЕРУХОМОСТІ КИЄВА

Зростання ділової активності вітчизняних підприємців і прихід 
до України іноземних інвесторів викликали потребу в якісних офісних 
приміщеннях, пропозиції яких сьогодні явно недостатньо. Такий 
дисбаланс привів до високих орендних ставок та великої прибутковості 
інвестицій в «офісні» проекти і прагнення девелоперів працювати в такій 
ситуації [1].

Сьогодні основою активного розвитку ринку офісної нерухомості 
є великі міста України і в першу чергу Київ. Це пов’язано з високою 
концентрацією ділової активності. Загальна пропозиція класифікованих 
офісних приміщень в 2014 році збільшилась на 10 %, досягнувши порядку 
1 689 000 м2 [4].
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Офіси класу «А» розташовуються в нових бізнес центрах в 
центральних районах міста, із зручною транспортною розв’язкою та 
парковкою, з оптимальною плануванням, якісним ремонтом і сучасними 
комунікаціями, автоматизованими системами життєзабезпечення (БЦ 
«Артевілла», «БЦ Парус», БЦ «IQ») [1].

Офіси класів «В» і «В +» мають практично ті ж характеристики, що й 
класу «А», але є й недоліки: не новий бізнес-центр (тобто клас «А» після 
5-7 років використання), розташування не в центрі міста, недостатньо 
містка автостоянка, відносно дрібні приміщення (БЦ «Панорама», БЦ 
«CarnegieCenterKiev», БЦ «Іллінський») [1].

Основні характеристики бізнес центрів класу «С» відповідають класу 
«В», але мають недоліки в розташуванні, устаткуванні і комунікаціях. Як 
правило, це застарілі офісні, адміністративні будівлі в місцях, до яких 
незручно добиратися (БЦ на вул. Щорса, БЦ на вул. Глибочицька, БЦ на 
вул. Васильківська) [1].

Офісні площі столиці в основному зосередженні в Голосіївському і 
Печерському районах, меншою мірою у Подільському, Шевченківському 
районах міста. Такі як: БЦ «ITT-PLaza», БЦ «Сенатор», БЦ «Поділ 
Престиж», БЦ «SkyTowers». Найбільш насиченими офісними площами 
є вулиці Велика Васильківська, Б. Хмельницького, район Печерського 
моста, Хрещатик, Жилянська, Горького. Основними об’єктами офісної 
нерухомості на перерахованих вулицях є: БЦ «Леонардо», БЦ «Торонто-
Київ», БЦ «Делойт», БЦ «CapitalHall», БЦ «Дніпро-Плаза» [2]. У 
сегменті професійної офісної нерухомості Києва найбільша питома вага 
(більше половини) доводиться на офісні будівлі класу В. Об’єкти класу А 
займають близько 15% ринку і біля третини доводиться на будівлі класу 
С. При цьому важливо відзначити, що нова пропозиція, представлена в 
основному об’єктами класу А, В і В+. Об’єкти класу С виходять на ринок 
шляхом реконструкції [4].

На ринку офісної нерухомості Києва сьогодні відчувається дефіцит 
якісних офісних приміщень з готовою обробкою, особливо в класах B і C. 
Загальний рівень вакантності збільшився з 15,1 % на початок 2014 року 
до 19,8 % на кінець року . При цьому за рахунок виходу на ринок нових 
бізнес-центрів, вакантність у класі A значно зросла і склала близько 30,4% 
на кінець 2014 року [4].

У 2014 році нова пропозиція склало близько 149000 м2. Серед 
основних офісних будівель, введених в експлуатацію: БЦ «Сенатор» 
(GLA – 47600 м2), БЦ IQ (GLA – 32 100 м2), БЦ «Форум Вікторія Парк » 
(2 – я фаза) (GLA – 14 400 м2), БЦ на вул. Щорса, 36 (GLA – 27 000 м2), 
і БЦ «Поділ Престиж» (GLA – 13 000 м2). Більшу частину (53 %) нової 
пропозиції склали бізнес – центри класу А – 80000 м2 . За даними компанії 
ColliersInternational (Україна), базові орендні ставки знизилися і на кінець 
року склали:$ 23-35/м2/ місяць для приміщень класу А і $ 12-21/м2/ місяць 
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– для класу В [4].
І квартал 2015 року пропозиціякласифікованих офісних приміщень 

складала порядку 50000 м2. Серед основних офісних будівель, вийшли на 
ринок – БЦ на Голосіївському проспекті, 132 (GLA – 15300 м2), БЦ на вул. 
Верхній Вал, 10 (GLA – 10000 м2), БЦ на вул. Дорогожицька, 8 (GLA – 
8000 м2), БЦ на вул. Горького, 46 (GLA – 8000 м2). Максимальна орендна 
ставка в даному сегменті нерухомості знизилася і склала 20 – 29 $/м2/ 
місяць для класу А і 9 – 19 $ /м2 / місяць для класу В [4].

В умовах складної економічної ситуації та відсутності позикового 
фінансування нова пропозиція офісних приміщень в Києві достатньо 
обмежена. Позитивною тенденцією є підвищення якості нових проектів. 
Безумовно, багато нових офісних проектів не позбавлено недоліків, в 
першу чергу пов’язаних з недостатністю парковочних місць, не завжди 
продуманими рішеннями щодо інженерних систем [3].
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ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Початок 90-х років ХХ століття характеризувався розгортанням в 
українському суспільстві незворотних трансформаційних процесів. Це 
стало передумовою змін в його політичному, соціально-економічному житті.

Щоб наукові дослідження відповідали новим викликам в суспільстві, 
географічна наука теж потребувала впровадження нових положень та ідей 
для можливості знаходити відповіді вже на сучасні питання. Пройшовши 
тернистий шлях наукових пошуків, географи різних українських шкіл 
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вийшли на високий рівень і дали поштовх розвитку новим (або відродили 
позабуті) суспільно-географічні напрямки. Суспільна географія, яка 
об’єднує фізичну географію та географію людини, за допомогою 
просторового аналізу стала потужним інтегративним вченням про 
людський і природний світи, закони та закономірності територіальної 
організації суспільства, його культурної, економічної, політичної сфер. 

Донедавна політична географія, як суспільно-географічна наука, 
намагалася пояснити політичне життя та політичні процеси на певній 
території її географічним положенням, а головним чином розуміти саме 
географічну природу творення держав і міждержавних відносин (або 
конфліктів). Сьогодні основні зусилля політичної географії направлені 
більше на спроби розкрити суть взаємодії політичної сфери з суспільно-
економічними та природними умовами території; пояснити розподіл 
політичної влади на різних політико-географічних рівнях (національному, 
наддержавному) через призму географічного уявлення, групової та 
інституційної приналежності людей. Так, спостерігається переорієнтація 
фокусу уваги політичної географії, зміни її об’єктно-предметної сутності. 
Об’єктом дослідження політичної географії стає територіально-
політична система (ТПС), яка є результатом функціонування об’єктивно 
пов’язаних між собою елементів політичної діяльності на певній території. 
Поява в політичній географії терміну «територіально-політична система» 
розширило поле політико-географічних досліджень та дало можливість 
вивчати проблеми територіально-політичної організації суспільства на 
різних ієрархічних рівнях світосистеми: макро-, мезо-, та макрорівнях.

Політико-географічний аналіз ТПС мікрорівня, залежно від 
їх адміністративного оформлення, має враховувати наступні їх 
функції: 1) для географічних місць національного рівня та політико-
адміністративних одиниць держави різного порядку – первинна 
соціалізація людини, первинне відтворення політичної культури, адаптація 
території до загальнонаціональних впливів; передача імпульсів управління 
з загальнодержавного рівня на рівень первинних політико-географічних 
місць; інтеграція локальних систем ТПС (міської і сільської, поселень 
різної заселеності та функцій), дифузія та відтворення головних рис 
регіональної політичної культури, регулювання державної політичної 
системи; 2) для держав та інших місць національного порядку – 
реалізація права націй на самовизначення, захист національних інтересів, 
осередок духовності, культурно-освітніх умов життя, організація 
багатофункціональних дій керування, відтворення капіталу, адаптація до 
глобальних впливів, регулювання взаємодії між наднаціональними ТПС.

Для проведення політико-географічного аналізу ТПС мезорівня, 
залежно від їх міжнародно-правового оформлення, слід розуміти 
такі їх функції: 1) для регіонального інтеграційного утворення – 
політико-економічна та етнокультурна взаємодія країн відбувається 
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в рамках положень відповідної регіональної організації. Сталість та 
керованість регіону забезпечується системою політико-територіального 
поділу з центрами як результату їх діяльності для координації 
відповідних управлінських функцій; 2) для історико-географічного 
або етнокультурного регіону, геополітичного регіону, інших систем 
наддержавного рівня – території де-факто пов’язані спільними 
історичними процесами, культурною, етнічною, іншою схожістю, 
інтенсивним політичними господарськими зв’язками та здійснюється 
регулювання політичного розвитку території та взаємовідносин. 

Політико-географічний аналіз геополітичної структури світу, як 
моделі глобальної ТПС макрорівня, проводять виходячи з особливостей 
балансу геополітичних та геоекономічних сил в світосистемі, постійна 
зміна якого робить динамічними границі зон впливу та змінює перелік 
головних акторів (геостратегічні гравці, геополітичні осі, геополітичні 
регіони, геополітичні центри – окремі країни чи цілі регіони). Серед 
основних завдань політичної географії є дослідження механізмів взаємодії 
і типів контролю над геопростором; виділення геополітичних регіонів 
на основі розмежування полів міжнародної взаємодії активних гравців 
планети; виявлення геостратегічних зон, геополітичних регіонів та інших 
реально існуючих «просторових політичних одиниць»; подолання в 
міжнародних відносинах конфронтаційної логіки співпраці.

Кравчук О. О.
Український інститут експертизи сортів рослин

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
УКРАЇНИ

Цукробурякова промисловість є однією із стратегічно важливих 
галузей харчової промисловості України. Вона поєднує в собі виробників 
елітного та фабричного насіння, цукрового буряку, цукрові заводи й 
сервісні підприємства галузі. Кінцевими продуктами цього величезного 
агропромислового комплексу є цукор, а також побічна продукція – 
меляса (патока), жом. Цукор є одним із важливих продуктів харчування, 
цінним джерелом енергії, сприяє підвищенню розумової та фізичної 
працездатності людини. Оскільки цукор можна зберігати тривалий час 
за відповідних умов практично без втрат, він відіграє важливу роль при 
формуванні державних резервів продовольства. В Україні цукрові буряки 
є найважливішою технічною культурою, основним джерелом сировини 
для цукрової промисловості. Гектар посівів цієї культури при урожайності 
300 – 500 ц забезпечує вихід у середньому 45- 70 ц цукру, 45 – 60 ц 
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побічної продукції в перерахунку на кормові одиниці. З кожної тонни 
бурякової сировини виробляють 120 – 150 кг цукру. Багаторічний досвід 
виробництва цієї культури переконує, що наявність цукрових буряків у 
сівозміні забезпечує підвищення культури землеробства і продуктивності 
ґрунту, сприяє поліпшенню використання трудових ресурсів села та 
підвищенню дохідності галузі. 

Бурякоцукрове виробництво – різко виражена сезонна галузь. Це 
створює певну специфіку виробничого процесу. Тривалість виробничого 
періоду – одне з корінних питань економіки цукрової промисловості, 
оскільки від нього залежать необхідні розміри виробничих потужностей 
заводу, розміщення підприємств, економічна ефективність виробництва. 
Цукрова промисловість – це та галузь, яка з самого початку її виникнення 
розміщувалася виключно в сільській місцевості, а підприємства з 
переробки сировини у невеликих містечках. Їх жителі одні із перших 
почали користуватися перевагами електрифікації, теплофікації, газифікації, 
а навколо цих територій активно розвивалася сітка автомобільних доріг з 
твердим покриттям.

Цукрова промисловість донедавна займала провідне місце серед 
галузей харчової промисловості України, а за виробництвом цукру 
країна посідала перше місце у Європі. Ринками збуту продукції були, 
в основному, країни колишнього СРСР. У даний час ці ринки збуту 
практично втрачені. З цукрового експортера Україна перетворилася у 
цукрового імпортера. Глибока криза у галузі зумовлена зростанням цін 
на засоби виробництва, паливо, устаткування, дуже низьким рівнем 
капітальних вкладень.

За роки незалежності із наявних на початок 1991 року 192 цукрових 
і 3 рафінадних заводів, у 2013 році залишилось всього 63, з яких ще й не 
усі працюють. Прогнозується, що у 2015 році буде працювати не більше 
30 цукрових заводів. Якщо немає цукрових заводів, що переробляють 
сировину, то не потрібні й посівні площі цукрових буряків, які за той же 
період скоротились з 1 млн. 640 тис. га до 300 тис. га.

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозувало, що у 
2015 році площі цукристих становитимуть 300 тис га, проте було посіяно 
лише 235 тис. га. Можна підрахувати, що: при середній урожайності 450 
ц/га одержимо близько 10 млн тонн цукрових буряків, з яких виробимо 
трохи більше 1 млн тонн цукру, а для забезпечення внутрішнього ринку 
Україні потрібно1,6-1,8 млн тонн. Але зважаючи на несприятливі погодні 
умови які склалися цьогоріч в усіх областях України – тривала посуха – 
урожайність буде нижчою від середньостатистичної. Виходить, потрібно 
буде знову завозити цукор з-за кордону. Це не проблема, але імпортний 
товар буде у півтора рази дорожчий за вітчизняний. При цьому знищується 
половина бюджетоутворюючих заводів, тобто таких, що дають життя 
сільським районам. 
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Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що головну, координуючу 
роль при відродженні не лише окремої галузі, а й усього сільського 
господарства загалом відіграє держава. Тривала відсутність виваженої 
державної політики щодо ринкових перетворень і реформування галузі 
призвела до значного зменшення обсягів виробництва цукру. Негаразди 
в цукробуряковому виробництві є також наслідком нестабільності й 
недосконалості економічних відносин. Щорічно змінюються умови 
контракту між бурякосійними та сільськогосподарськими підприємствами 
та цукровими заводами, що також є причиною зниження інтересу 
до організації ефективного цукробурякового виробництва. Все це 
загрожує подальшим поглибленням кризи в галузі. У зв’язку з цим 
необхідно прийняти структурні та стабілізуючі заходи, щоб запобігти 
спаду виробництва як цукрових буряків, так і цукру, стимулювати їх 
нарощування. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗАЛУЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ДО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ 

РЕГІОНУ 

Згідно з досліджень ООН найефективніше управління природно-
техногенною безпекою будь-якої країни можливе лише через безпосередню 
участь територіальної громади в цьому процесі. Наприклад, в США, 
Канаді, Франції та Угорщині створені потужні геоінформаційні платформи 
в мережі інтернет, що забезпечують поінформованість населення щодо 
становища природно-техногенної безпеки, відображають дані моніторингу 
навколишнього природного середовища та дають можливості діалогу 
кожного мешканця з управлінцями даної галузі. Громадяни можуть не 
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лише відслідковувати стан природно-техногенної безпеки свого будинку, 
подвір’я, вулиці, потенційно небезпечних об’єктів, природно-техногенних 
ризиків та загроз на всіх локальних рівнях але і вчасно повідомити про 
локальні ризики і небезпеки, отримати інструктаж про дії в конкретній 
небезпечній ситуації, що трапилась. Це робить людину більш стійкою 
до можливих ризиків і небезпек, зменшує ризик виникнення паніки в 
можливих надзвичайних ситуаціях.

В Україні, на жаль, такі геоінформаційні системи не розроблені. Є 
лише незначні спроби створити геоінформаційну систему у Міністерства 
з надзвичайних ситуацій, але вона не є функціональною та діючою 
на даний час. Про необхідність створення сучасної геоінформаційної 
платформи ще у 2011 році зазначали Я. Б. Олійник, А. Л. Мельничук, 
О. Ю. Кононенко. Вони запропонували такі заходи, для досягнення 
природно-техногенної безпеки на регіональному рівні: регіональні 
програми, що дозволять запобігти та передбачити природно-техногенну 
безпеку; адресний моніторинг природних та техногенних небезпечних 
об’єктів; проведення тренінгів та роз’яснювальної роботи з населенням, 
що знаходиться в можливій зоні впливу небезпечних об’єктів; ефективні 
заходи щодо унеможливлення катастроф на небезпечних об’єктах; облік 
фінансових, людських та матеріальних ресурсів з метою забезпечення 
необхідними медикаментами, обладнанням та засобами особистого 
захисту; проведення технологічної експертизи на потенційно небезпечних 
об’єктах; стандартизація технологій безпеки та технологій виробництва; 
впровадження ефективної системи оподаткування, системи контролю за 
впливом на навколишнє приодне середовище, системи стандартизації, 
метрології, сертифікації, ліцензування; надання суспільству об’єктивної 
інформації про природно-техногенну безпеку району через сучасну ГІС 
та через систему зворотнього зв’язку [1]. Незважаючи на те, що Кабінет 
міністрів України нещодавно (у 2014 році) видав постанову № 11 «Про 
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 
захисту» вона не включає всі вищезазначені заходи. У системі цивільного 
захисту не залучають територіальні громади до механізму управління 
природно-техногенною безпекою регіону, а розглядають територіальну 
громаду як опосередкованого учасника процесу управління. В законі 
прописано лише обов’язок влади інформувати населення про виникнення 
небезпек, та евакуацію населення в разі виникнення такої потреби. Але 
керуючись лише такими заходами владі не вдасться ефективно управляти 
природно-техногенною безпекою як на локальному так і на регіональному 
рівнях. [2] 

Ми можемо зробити національну систему цивільного захисту 
населення більш ефективною, якщо будуть затверджені на законодавчому 
рівні як основні заходи забезпечення природно-техногенної безпеки, 
ті заходи, які визначені міжнародними організаціями та українськими 
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науковцями як найефективніші, а також буде обов’язковим їх реальне 
впровадження і вони не матимуть лише декларативний характер. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Суспільно-географічне дослідження антропогенно-техногенних 
навантажень на територію охоплює досить широке коло питань, серед 
яких слід виділити – аналіз просторового розподілу та просторових 
поєднань окремих джерел і видів навантажень та оцінку допущених рівнів 
навантажень в залежності від екологічної ємності природного середовища, 
переважання тих чи інших видів та типів використання території.

Аналіз просторового розподілу антропогенно-техногенних 
навантажень дасть змогу виявити найбільш напружені й конфліктні 
ділянки взаємодії суспільства й природного середовища на даній території. 
Особливості просторового розподілу та співвідношення різних видів і 
форм господарської діяльності даної території повинні бути основою 
подальших рекомендацій та планувальних рішень, які мають на меті 
екологічне оздоровлення довкілля та забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку території.

Для аналізу необхідний моніторинг антропогенно-техногенних 
навантажень у різних масштабах та на різних рівнях територіальної 
організації населення та господарства – точковому, локальному, 
субрегіональному та регіональному. 

Дослідження проводять з різною детальністю від окремих підприємств 
і територіальних громад (сільські і селищні ради) до адміністративних 
районів, областей (регіонів). Так, елементами господарства є окремі 
підприємства й економічні центри, мережі виробничої інфраструктури, 
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окремі землеволодіння та землекористування, різні види господарського 
використання земель (за різними видами сільськогосподарських угідь, 
лісопромислових ділянок, промислових угідь, рекреаційних територій, 
природоохоронних ділянок та ін.), природно-господарські системи 
(зрошувані й дреновані ділянки, рекультивовані землі та ін.), інженерно-
технічні системи (греблі, аеропорти, канали, системи інженерного захисту 
узбереж та ін.).

Виділення ієрархічних рівнів моніторингу досить умовне, так як 
навантаження нижнього ієрархічного рівня є складовими елементами 
більш високого просторового масштабу. Кожному рівню відповідає свій 
характерний антропогенно-техногенний вплив на природне середовище: 
1) на точковому рівні аналізується вплив окремих господарських об'єктів – 
підприємств, інженерно-технічних комплексів, окремого об’єкту міського 
господарства та ін.; 2) на локальному – досліджується локальне поєднання 
кількох різних джерел антропогенно-техногенних навантажень, тут вперше 
виникає проблема оцінки інтегральних показників таких навантажень; 3) 
на субрегіональному рівні стає можливим вивчати фонові антропогенно-
техногенні навантаження; на цьому рівні проблема визначення 
інтегральних показників стає ще більш актуальною; 4) на регіональному 
рівні моніторинг навантажень виходить на якісно новий ступінь: стає 
можливим зіставляти регіональні відмінності природного середовища з 
різними територіальними поєднаннями галузей господарства з різними 
типами господарського освоєння території; саме на регіональному рівні 
стає можливим обґрунтування типу використання території та визначення 
його основних природоохоронних і соціально-екологічних регламентів 
та нормативів. На цьому рівні найбільш реально пов’язувати концепції 
соціально-економічного і природоохоронного та соціально-екологічного 
розвитку території. 

Розробка принципів раціональної функціональної організації 
простору життєдіяльності в регіоні є конструктивною географічною 
задачею, рішення якої засновано на комплексному аналізі взаємодій, 
взаємозалежностей та відношень між природним середовищем, 
населенням та господарством. Необхідно акцентувати методологічну 
новизну такого підходу, тобто в процесі дослідження встановлюється той 
чи інший вид антропогенно-техногенних навантажень на навколишнє 
середовище, вивчаються зміни природного та соціального середовища, 
які пов’язані з цим впливом, а також аналізуються соціальні та економічні 
наслідки таких змін. Головною особливістю цього підходу є його прив’язка 
до міста та часу, він пов’язаний з різними рівнями територіальної 
організації господарства, визначає і загальні вимоги щодо організації 
регіональної системи моніторингу антропогенно-техногенних навантажень 
та формування відповідної інформаційної бази. Це конструктивний та 
тактичний метод аналізу соціально-екологічних та природоохоронних 
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проблем.
Найбільш вагомим для оцінки антропогенно-техногенних навантажень 

є регіональний рівень дослідження, сьогодення вимагає розширення таких 
досліджень з метою конструктивного підходу до наукового обґрунтування 
управління регіональним розвитком. Зазначимо, що така проблемна 
постановка питання має актуальне значення саме сьогодні, в умовах 
кризових явищ в економіці, такі дослідження повинні бути спрямовані 
на стимулювання раціонального використання ресурсного потенціалу 
регіонів, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення, 
вдосконалення територіальної організації суспільства.

Лимарь Т. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ 

ЗМІН В «УКРЗАЛІЗНИЦІ»

Впровадження економічних реформ в Україні вимагає ефективної 
роботи всіх галузей господарства. У сучасних умовах залізничний 
комплекс країни і, зокрема, її регіонів, вимагає постійного розвитку та 
удосконалення, використання новітніх технологій. Особливо актуальним 
є питання енергозбереження. Переведення на електричну тягу потужних 
залізничних вузлів дозволяє знизити собівартість перевезень пасажирів 
і вантажів за рахунок економії на енергоносіях, а також збільшити 
пропускну спроможність станцій і знизити екологічне навантаження на 
навколишнє середовище в регіоні.

Експлуатаційна протяжність залізниць на території Полтавської 
області становить 852 км. Перевезення здійснюють тепловозною 
і електричною тягою. З 1994 р. вже введено в дію 514,7 км 
електрифікованих залізничних колій (60,4 % від загальної протяжності). 
Електрифікація ділянок Полтавської дирекції залізничних перевезень 
Південної залізниці відбувалася поетапно: 1) Гребінка – Сагайдак (1994–
2002 рр.), 2) Сагайдак – Полтава-Київська – Вакуленці (2002-2003 рр.), 3) 
Вакуленці – Совнаркомівська (2003-2007 рр.), 4) станція Полтава-Південна 
(2007-2008 рр.), 5) Полтава-Південна – Кременчук (2008-2011 рр.), 6) 
Полтава-Південна – Лозова (2008-2012 рр.), 7) друга колія на ділянці 
Полтава-Київська – Ромодан (2012-2013 рр.) [2]. На сьогодні переведення 
на електричну тягу триває. Міністерством інфраструктури України 
розроблено проект електрифікації ділянки Потоки – Золотнишине (14 км) 
до 2019 року. Його орієнтовна вартість 76,9 млн. грн. [1].
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Одним із напрямів розвитку залізничного транспорту є запровадження 
високошвидкісного руху. В результаті інтенсифікації всіх процесів 
у суспільстві виникла необхідність у швидкісних поїздах. У липні 
2002 р. був відправлений у рейс перший швидкісний пасажирський 
потяг «Столичний експрес» (Київ – Харків) – більша частина маршруту 
проходить саме через територію Полтавської області. Цей поїзд 
виготовлений ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у співпраці з 
польською фірмою «Pesa» (м. Бидгощ) [2].

Співпраця була продовжена, і в 2007 р. в Україні з'явився перший 
рейковий автобус (регіональний поїзд), який був запущений в Харкові. 
У червні 2008 р. такий автобус за маршрутом Кременчук – Бурти – 
Світловодськ – Кременчук з'явився в Кременчуці. Рейкові автобуси 
значно зменшать витрати на перевезення пасажирів, підвищиться 
комфортність. Місткість одного автобуса – 120 сидячих пасажиромісць. 
Це дуже вигідний транспорт для віддалених районних центрів та сіл, 
куди важко організувати рух звичайних автобусів. Крім того зберігаються 
приміські тарифи, для пільгових категорій пасажирів проїзд залишається 
безкоштовним. В даний час на території Полтавської області рейкові 
автобуси курсують за маршрутами Кременчук – Павлиш і Передгірковий 
парк – Павлиш [3;4].

Напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні 
почався рух швидкісних поїздів «Інтерсіті» (EJ 675 – двоповерховий 
міжрегіональний електропоїзд виробництва компанії «Škoda Vagonka», 
Чехія) і «Інтерсіті +». Останній – це міжрегіональний електропоїзд серії 
HRCS2, виробництва «Hyundai Rotem» (Південна Корея). Він призначений 
для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності. 
Базова модель спроектована і побудована відповідно до українських умов. 
Новий потяг розвиває швидкість до 160 км/год. Запуск Hyundai 27 травня 
2012 р. розпочав впровадження високошвидкісного залізничного руху 
між містами-господарями «ЄВРО-2012» в Україні. Крім того, з 2012 р. 
почав курсувати «Україна-2» – перший швидкісний міжрегіональний 
поїзд локомотивної тяги підвищеної комфортності категорії «Інтерсіті» 
українського виробництва. У 2014 році ввели в експлуатацію ЕКр1 
«Тарпан» – міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд 
виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, 
Полтавська обл.) [2]. Сьогодні швидкісні потяги курсують по всіх головних 
напрямках країни.

Таким чином, тільки постійна модернізація інфраструктури та 
рухомий склад нового покоління дозволять залізниці залишатися 
конкурентоспроможною серед інших видів транспорту, які постійно 
удосконалюються.
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КОМПЛЕКСНА ТИПІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗА СТУПЕНЕМ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ

Регіональна диференціація соціокультурних процесів (СКП) в Україні 
має набагато складніший характер, ніж відображається у стереотипному 
уявленні про соціокультурну різнорідність її північно-західних і 
південно-східних регіонів. Про це свідчить наявність в центрі країни 
серединного соціокультурного ареалу, який виступає водночас рубіжною 
та консолідуючою в соціокультурному плані територією. Центральна 
Україна є простором соціокультурної амбівалентності, що має спільні риси 
і з північно-західними, і з південно-східними регіонами. Саме центральні 
області мають значний потенціал в процесі консолідації регіонального 
розмаїття країни. 

Характер протікання СКП в Кіровоградській області свідчить про 
проходження соціокультурного рубежу в її межах. На разі Кіровоградщина 
є простором змін різних ціннісних уподобань та орієнтацій, але ці зміни не 
носять характеру розколу країни. Соціокультурна рубіжність регіону, що 
значно еволюціонувала в процесі його освоєння, на сьогодні переважно 
формується під впливом СКП. Саме ступінь впливу соціокультурних 
трансформацій на формування рубіжності регіону покладено нами в 
основу комплексної типізації територій Кіровоградщини. Для типізації 
було обрано 16 показників, які відображають соціокультурні трансформації 
в області. Всі відібрані показники об’єднано в 4 критеріальні групи: 
етнічні (зміни етнічної мозаїчності, частки етнічних українців та росіян, 
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індексу кількісного переважання етнічних українців), лінгвістичні 
(зміни частки україномовного та російськомовного населення, частки 
російськомовних серед етнічних українців та україномовних серед 
росіян), конфесійні (зміни релігійності населення, частки православних 
та протестантських громад в конфесійному складі, частки громад УПЦ 
КП серед православних громад) та електоральні (зміни електоральної 
активності, рівнів підтримки правих і правоцентристських, центристських, 
лівих і лівоцентристських сил) трансформації. 

В процесі типізації в області за ступенем впливу соціокультурних 
трансформацій на формування її рубіжності в Україні виділено три типи 
територій: 

Території з високим ступенем соціокультурної 1. 
трансформованості, що формує рубіжність регіону. Ця група територій 
простягнулася з південного заходу на північний схід області вздовж 
лінії «лісостеп-степ» і включає 4 найбільших міста (Кіровоград, 
Знам’янка, Олександрія, Світловодськ) та 10 районів (Бобринецький, 
Вільшанський, Добровеличківський, Кіровоградський, Маловисківський, 
Новгородківський, Новоукраїнський, Олександрійський, Онуфріївський, 
Петрівський). 

Території з середнім ступенем соціокультурної 2. 
трансформованості, що здійснює слабкий вплив на формування 
рубіжності регіону. До цієї групи належать 10 районів на заході, півночі 
та південному сході області (Гайворонський, Голованівський, Долинський, 
Знам’янський, Компаніївський, Новоархангельський, Новомиргородський, 
Світловодський, Ульяновський, Устинівський).

Території з низьким ступенем соціокультурної трансформованості, 3. 
що не впливає на формування рубіжності регіону. Такий характер СКП 
має лише Олександрівський район.

Виділені типи територій не завжди є суміжними, що не дозволило 
виділити одиниці територіальної локалізації соціокультурних 
трансформацій, подібні до районів. 

Отже, сучасні СКП в Кіровоградській області трансформують 
географічну рубіжність її простору. З так званого «фронтирного» 
порубіжжя (території, яка розмежовувала вже освоєний простір та простір, 
який ще колонізувався) на сьогодні регіон перетворився у «перехідне» 
порубіжжя – простір активної культурної взаємодії, плавної зміни 
набору культурних ознак від однієї територіально стабільної культури 
до іншої [1]. Втім, у разі посилення міжрегіональних суперечностей, 
соціокультурна рубіжність може виступати конфліктогенним фактором 
для регіону, що слід враховувати при розробці заходів для підтримання 
соціальної безпеки. Регіональним органам управління для регулювання 
СКП в області пропонується: сприяти подальшій консолідації 
української нації, комунікаційною основою якої є українська мова [2]; 
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забезпечити етнічний плюралізм, оптимальні умови для збереження 
етнокультурної самобутності наявних в регіоні етнічних меншин; 
сприяти подальшому природньому, неконфронтаційному поширенню 
україномовного середовища в найбільших містах області; сприяти 
гармонізації міжконфесійних відносин, реалізації прав громадян на 
свободу віросповідання; враховувати наявність помітних відмінностей в 
електоральних вподобаннях населення сходу та південного сходу області 
від таких на решті території при прогнозуванні суспільно-політичного 
розвитку регіону. Проведені дослідження можуть слугувати основою при 
розробці стратегії стійкого розвитку Кіровоградщини, спрямованої на 
збереження її регіональної самобутності в епоху глобалізації.
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Одним з індикаторів соціального неблагополуччя будь-якого 
регіону є рівень захворюваності населення на туберкульоз. Поширення 
туберкульозу зумовлює скорочення тривалості життя, підвищення 
показників смертності, тимчасову чи стійку непрацездатність, соціальну 
нерівність та дискримінацію. В Україні спалах туберкульозу розпочався 
з 90-х рр. ХХ ст., коли соціально-економічна криза, погіршення добробуту 
населення, незбалансоване харчування погіршили імунітет людей. З 
1995 р. в Україні оголошено про епідемію туберкульозу [1]. 

Починаючи з 1957 р. рівень захворюваності на туберкульоз в Україні 
поступово знижувався і мінімальних показників досягнув у 1990 р. 
Погіршення ситуації із захворюваністю на туберкульоз почалося у 1991 р. 
За період незалежності України рівень захворюваності населення на 
туберкульоз зріс у 2,5 рази. Щороку в Україні виявляють понад 37 тис. 
хворих на туберкульоз, а понад 10 тис. помирають від цієї недуги. Станом 
на 1 січня 2014 р. середній показник захворюваності населення України на 
туберкульоз становив 68,0 випадків на 100 тис. постійного населення. З 
2003 р. до 2013 р. цей показник зменшився на 12,3 % або на 9,5 випадків на 
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кожні 100 тис. осіб. 
У 2013 р. загалом в Україні вищі рівні захворюваності населення 

на туберкульоз були характерні південним і деяким південно-східним 
областям. Нижчою була захворюваність населення на цю хворобу на 
заході, півночі та північному-сході країни.

Найвищі показники захворюваності населення на туберкульоз у 
розрахунку на 100 тис. населення характерні Одеській (90,1 випадки), 
Дніпропетровській (91,2) та Херсонській (96,5) областям. Найнижчі 
показники захворюваності на цю хворобу спостерігалися у восьми 
областях країни: Закарпатській (57,2 випадки), Тернопільській (49,5), 
Сумській (56,8), Полтавській (60,0), Вінницькій (56,1), Харківській (44,8), 
Хмельницькій (55,6), Чернівецькій (45,9). Низькими були ці показники і у 
містах державного значення: м. Київ (52,3), м. Севастополь (59,6). В решті 
областей України рівні захворюваності на туберкульоз були близькі до 
середніх по країні [2]. 

В Кіровоградській області упродовж 2003-2013 рр. спостерігалася 
тенденція до зменшення кількості хворих із вперше в житті встановленим 
діагнозом туберкульозу. Найбільший «стрибок» у напрямку зменшення 
цього показника в області спостерігався у 2003-2005 рр. (з 282,1 осіб до 
110,1 осіб на 100 тис. населення). За весь період рівень захворюваності на 
туберкульоз знизився на 4,3 %. Станом на 1 січня 2014 р. в області середній 
рівень захворюваності на туберкульоз становив 77,2 особи на 100 тис. 
населення, що у 1,2 рази вище середнього показника по Україні. 

Найвищі в області показники захворюваності на туберкульоз 
спостерігалися у деяких центральних, південних, північних та східних 
районах; найнижчі – на заході області. Так, найвищі показники 
захворюваності на туберкульоз у розрахунку на 100 тис. населення 
зафіксовано у Бобринецькому (94,3 випадки), Долинському (105,9), 
Кіровоградському (109,9), Компаніївському (148,7), Олександрівському 
(105,0), Онуфріївському (117,0) районах. Середній показник 
захворюваності на туберкульоз для цих районів склав 113,5 осіб на 
100 тис. населення, що у 1,5 рази вище середнього по області та у 1,7 
рази вище середнього по Україні. Найнижчі показники захворюваності 
на туберкульоз характерні для західних районів: Вільшанський (15,3 
випадків), Гайворонський (40,9), Голованівський (50,0) [3]. В середньому 
на заході області рівень захворюваності на цю недугу становив 35,4 осіб 
на 100 тис. населення, що у 2,2 рази менше від середнього по області та 
майже у 2 рази менше середнього по Україні рівня. 

Отже, серед регіонів України найбільш гострою проблема поширення 
туберкульозу є у південних та східних областях. Більш благополучними в 
цьому плані виглядають області заходу та півночі країни. Рівень первинної 
захворюваності на туберкульоз в країні залишається високим, але 
позитивною є тенденція до зниження цього показника в цілому по країні. 
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В Кіровоградській області епідеміологічна ситуація із захворюваністю 
населення на туберкульоз протягом останніх 10 років поліпшилася, але 
рівень захворюваності на цю недугу залишається вищим ніж в середньому 
по країні. Більш благополучною в цьому аспекті є ситуація в західних 
районах області.

Результати дослідження територіальних аспектів захворюваності 
населення на туберкульоз можуть бути враховані при плануванні 
профілактичної роботи серед населення, удосконаленні системи 
лікувальних закладів відповідного профілю, при оцінці рівня соціального 
неблагополуччя регіонів, а також при розробці стратегії сталого розвитку 
країни в цілому та її окремо взятих регіонів.
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ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У ЖИТТІ КОСТЯНТИНА 
ГРИГОРОВИЧА ВОБЛОГО

У травні 2016 року виповнюється 140 років від дня народження 
видатного українського вченого, багатогранного дослідника – економіко-
географа, статистика, історика народного господарства, вчителя декількох 
поколінь економістів та географів України, фундатора вітчизняної 
економічної та соціальної географії, засновника кафедри економічної та 
соціальної географії в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка і її першого завідувача – академіка Костянтина Григоровича 
Воблого. 

У житті К. Г. Воблого педагогічна робота була нерозривно пов’язана 
з його науковою роботою і відзначалася багатогранністю. Фактично 
педагогічна діяльність майбутнього академіка розпочалася ще на першому 
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році його навчання на юридичному факультеті Варшавського університету 
в 1901 році, у який Костянтин Григорович перевівся для покращення свого 
матеріального стану з Дерптського університету (нині м. Тарту). У Варшаві 
він досить швидко знайшов уроки, потім почав писати в газети і журнали 
замітки, статті, рецензії (журнал Міністерства народної світи, Народне 
господарство, Вісник фінансів, Вісник Європи, Вісник права та ін.).

Викладацька робота вченого розпочалася в Київському університеті 
св. Володимира, де він працював на посаді приват-доцента кафедри 
політичної економії протягом 1907-1909 років. Молодому вченому було 
довірено читання обов’язкового курсу з політекономії (нині економічна 
теорія). Слід відзначити, що приват-доценти у той час вважалися 
приватними викладачами і на державній службі не перебували. У 
провінційних університетах інститут приват-доцентури не отримав 
розвитку взагалі.

Після захисту докторської дисертації та присвоєння вченого ступеня 
доктора політичної економії та статистики (1911 р.) К. Г. Воблий отримав 
звання ординарного професора по кафедрі політекономії та статистики 
Київського університету, де він працював впродовж 1911-1920 років. 

Оденочасно вчений працював на посадах професора (1912-1917 рр.), 
декана економічного відділу (1910-1912 рр.) та ректора (1917-1919 рр.) 
Київського комерційного інституту (нині Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана) у створенні якого 
безпозпосередньо брав участь.

Після Жовтневої революції 1917 року більшість професорів 
юридичного факультету Київського університету емігрували за кордон, а 
К. Г. Воблий залишився на Батьківщині, вирішивши, що можна працювати 
для свого народу за умов, які на його думку, відкривали нові перспективи 
для розвитку науки та зростання продуктивних сил. Блискучі запрошення 
на перехід до Петербурзького та Московського університетів Костянтин 
Григорович отримував і до революції, але їх було відхилено. Своє небажання 
залишати Україну вчений аргументував так: «Народ дав мені можливість 
отримати освіту, значить і потрібно працювати на благо цього народу» [2].

У 1933 році К. Г. Воблим було засновано кафедру економічної геогра-
фії у Київському університеті, яку він очолював впродовж 1933-1947 років.

Важливим доробком вченого є вихід з-під його пера ряду 
підручників та посібників. Так, підручник К. Г. Воблого «Економічна 
географія України» (1919 р., витримав 6 видань) був першою і як 
справедливо зазначав сучасник вченого А. С. Синявський «найповнішою і 
найфундаментальнішою працею з економгеографії України». Визначним 
моментом цієї праці є те, що в ній вперше в історії української економічної 
географії було дано визначення її предметної сутності як науки, а 
господарство України розглядалося відособлено від господарства Росії. 
Останнє викликало значне обурення та критику в наукових колах Москви, 
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зокрема з боку лідера колишньої союзної економіко-географічної школи – 
М. М. Баранського.

Не менш важливою подією, яку високо оцінила громадськість був 
вихід підручника К. Г. Воблого «Основи економіки страхування» (1915 р., 
3 видання). Фактично це був перший підручник з страхування, як науки, 
на терені усієї царської Росії. У ньому було дано визначення предмета 
страхування як науки, висвітлено історію його розвитку в Росії, діяльність 
страхових товариств з окремих видів страхування, питання фінансової 
політики, страхових капіталів та взаємовідносин держави з страховими 
товариствами. Ця праця не втратила своєї актуальності й сьогодні, в умовах 
ринкової економіки, оскільки страхова справа є необхідною умовою для 
активного інвестування капіталів та розвитку господарського комплексу 
держави. Про її актуальність свідчить, також, останнє перевидання 
(1995 р.) у Російській Федерації, у передмові до якого зазначається, що 
на жаль сучасна російська економічна наука не спроможна видати більш 
фундаментальної праці, ніж підручник академіка К. Г. Воблого [1].

Вчений написав перші посібники з університетського курсу 
статистики (1908 р., витримав 6 видань) та короткого курсу політичної 
економії (1918 р., 2 видання). В останньому детально досліджено історію 
формування і викладено основні теоретико-методологічні положення 
науки з якої «вийшла» економічна географія.

Під час викладання у вищій школі Костянтин Григорович постійно 
акцентував свої зусилля на передачу слухачам навичок методики й техніки 
розумової праці. Свої перші лекції він присвячував саме цьому предмету. 
Протягом десяти років вчений читав у Київському будинку вчених 
доповіді з методики та техніки наукової праці, щорічно проводив з цих 
питань семінари для аспірантів та молодих наукових працівників. У 1940 
році К. Г. Воблий свій понад 40-річний досвід з методики і техніки наукової 
праці реалізував у великій монографії «Організація роботи наукового 
працівника», яка була надрукована видавництвом АН УРСР в м. Уфі у 1943 
році (витримала 3 видання). Ця праця є насамперед узагальненням досвіду 
його понад 40-річної наукової діяльності, підкріплена досвідом великих 
вчених, найвидатніших літераторів, майстрів мистецтв тощо. Академік 
К. Г. Воблий яскраво висвітлює любов видатних вчених до науки, вчить 
наполегливості, терпінню, новаторству, пристрасті та завзяттю у роботі, 
вмінню переборювати будь-які перешкоди й невдачі у науковій роботі.
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Хмельницька область – агропромисловий регіон. Найбільше багатство 
області – це родючий чорнозем. Однією із пріоритетних галузей області є 
сільське господарство.

Провідною галуззю сільського господарства на Хмельниччині є 
рослинництво, де основна увага аграріїв приділяється виробництву зерна 
і зокрема озимої пшениці. Головне завдання сільськогосподарського 
виробництва і зокрема галузі рослинництва полягає в більш повному 
і раціональному використання ріллі. Велика увага приділялася 
раціональному використанню сільськогосподарських угідь, збільшенню 
посівних площ та зростанню врожайності основних культур.

Сучасний стан використання земельних ресурсів регіону 
характеризується такими даними: сільськогосподарська освоєність 
території області складає 60,7%, при цьому під сільськогосподарськими 
угіддями знаходиться 76,0%, у тому числі під ріллею − 60,7%, 
багаторічними насадженнями − 2,0%, сіножатями та пасовищами – 13,1%, 
перелогами − 0,1 відсотка.

Враховуючи вимоги світового ринку, в Хмельницькій області з року 
в рік розширюються площі під технічними культурами, зокрема під 
цукровими буряками, ріпаком, соєю, гірчицею. Ці культури користуються 
попитом на світовому ринку і дають сільгосптоваровиробникам високі, 
сталі прибутки. На протязі останніх років стали більше приділяти уваги 
зерновій кукурудзі.

Для підвищення урожайності сільськогосподарських культур, в 
області використовують як органічні, так і мінеральні добрива. Протягом 
2014 року під сільськогосподарські культури та багаторічні насадження 
було внесено 106,8 тис. тонн мінеральних добрив у діючій речовині, що 
становить 125 кг на 1 гектар посівної площі та 555 тис. тонн органічних 
добрив.

 В зв’язку із недостатньою кількістю органічних добрив, висіваються 
сидеральні та поживні культури, збільшується внесення мінеральних 
добрив. 

Окремі агроформування займаються впровадженням органічного 
землеробства у незначних обсягах, проте зацікавленість аграріїв веденням 
органічного сільського господарства зростає.
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Як результат зростання посівних площ та впровадження сучасних 
технологій вирощування, збільшується валове виробництво зерна, яке 
становило у 2012 році – 2,1 млн. тонн, у 2013 році – 2,7 млн. тонн, у 2014 
році – 3,0 млн. тонн., при спаді на 4,5% в Україні в цілому.

Це дозволило за останні три роки ввести в активний обробіток 
додатково понад 150 тис. гектарів орної землі. Урожайність зернових 
в області на 5 центнерів або 12% перевищує минулорічну і є однією з 
найвищих в Україні.

Важливим чинником ефективності в сільському господарстві 
є якість земельних угідь. За останні роки не ведуться дієві заходи з 
охорони земель, картографування земельних угідь, ґрунтових обстежень, 
визначення територій техногенного забруднення земель. Через скорочення 
бюджетного фінансування землеохоронних і меліоративних заходів ґрунти 
регіону зазнали значних негативних змін. 

Унаслідок недосконалої технології землеробства, екстенсивний 
характер сільськогосподарського виробництва без урахування 
енергоресурсоємності, зменшення вмісту гумусу в грунтах, збереження й 
відтворення родючості грунтів, зменшення кількості внесень органічних 
та мінеральних добрив які вносилися в грунт, все це призводить до 
виснаження родючості аграрних земель.

Урахування агрокліматичних умов території природної 
зони господарства дасть змогу в кожному конкретному випадку 
диференційовано розробляти агротехнічні заходи по підвищенню культури 
землеробства та одержанню стабільних врожаїв сільськогосподарських 
культур.

Для досягнення прогнозованих обсягів виробництва продукції 
рослинництва впроваджуються енерго і ресурсозберігаючі технології. 
Сільгоспвиробники області повинні тримають курс на інтенсифікацію 
і збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва. Для цього 
проводити оптимізацію структури посівних площ відповідно до потреб 
ринку, ефективне застосування органічних, мінеральних добрив, хімічна 
меліорація ґрунтів, застосовуються хімічні і біологічні методи захисту 
рослин, розвивається насінництво, впроваджуються у виробництво нові 
сорти та гібриди.
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УРБАНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ НА МЕЖІ ХХ І ХХІ СТОЛІТЬ

В період глобалізації розвиток міст в значній мірі визначається 
ринковими чинниками, зокрема попитом на товари і послуги даного міста 
в межах регіону, країни, світу. Відповідно сталість розвитку сучасного 
міста залежить від можливостей його адаптуватися до сучасних потреб 
людства та створювати необхідний для суспільства товар. Переваги в таких 
умовах належать великим містам – багатофункціональним центрам, які 
здатні легко диверсифікувати свою діяльність до потреб регіону, країни, 
світу. В даних містах є певний запас стійкості, який характеризується 
ресурсним потенціалом міста, системою його взаємозв’язків.

Урбанізація в сучасних умовах зводиться не лише до простого 
механічного росту міст, концентрації в них населення та підвищення їх 
ролі, а й диверсифікації видів діяльності в межах міста, його можливості 
швидко адаптуватися до мінливого зовнішнього середовища. Даний процес 
тісно пов’язаний з просторовим розвитком виробничих сил, з економічним 
розвитком країни, освоєнням її території та нових ресурсів (інноваційних, 
інтелектуальних тощо). Згідно К. А. Немець, Ю. Л. Пивоварова, урбанізація 
– «історичний процес підвищення ролі міст, міського способу життя 
та міської культури у розвитку суспільства, пов’язаний з просторовою 
концентрацією діяльності в порівняно нечисленних центрах і ареалах 
переважно соціально-економічного розвитку» [1, 2]. 

Нині Україна належить до урбанізованих країн світу. Рівень урбанізації 
України в 2014 році сягнув 69% та перевищив світовий показник, який 
становив 54 %, але був дещо нижчий за середньоєвропейський – 73,2% 
[3]. У 1990 році рівень урбанізації України становив 67 %. Проте, за даний 
період (1990-2014 рр.) загальна чисельність населення країни зменшилася 
на 6 412,3 тис. осіб, чисельність міського населення – на 3 532,6 тис. осіб. 
За досліджуваний період зменшилася й кількість міст-мільйонерів: з п’яти 
у 1990 році до трьох у 2014 році. Залишаються слабоурбанізованими нині 
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Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька 
області, рівень урбанізації яких не досягнув 50 %. На жаль, за минулі 
півстоліття і роки незалежності так і не було подолано нерівномірності 
соціально-економічного розвитку областей та міст в межах території 
України.

Сучасний розвиток країни переплітається з процесами урбанізації та 
глобалізації. Тому урбанізація країни розглядалася також у порівнянні з 
найближчими країнами-сусідами та світовими лідерами. По відношенню 
до світових лідерів, за рівнем урбанізації та розвитком сучасних форм 
поселень – агломерацій і мегаполісів, країна займає доволі слабкі позиції. 
Зокрема, невтішні прогнозні дані щодо провідних міст України наводяться 
McKinsey Global Institute в списку City-600. Лише за період з 2011 по 2015 
рік позиції основних міст України змінилися наступним чином:

Роки Київ Харків Дніпро-
петровськ Одеса Донецьк Запоріж-

жя Львів Кривий 
Ріг

2011 136 296 374 418 435 545 - -
2015 208 339 523 488 539 652 667 734

Порівняльний аналіз України з найближчими країнами-сусідами 
дозволяє виділити наступне: 1) Україна належить до країн Східної Європи, 
як і більшість країн, з якими вона межує; 2) Україна друга за площею і 
чисельністю населення країна Східної Європи та третя серед країн-сусідів; 
3) за рівнем урбанізації Україна займає шосту позицію серед країн Східної 
Європи (на жаль вищим рівнем урбанізації характеризуються Білорусія, 
Росія, Болгарія, Чехія, Угорщина) і сьому серед країн-сусідів; 4) Україна 
друга за кількістю міст з населенням понад 300 тис. осіб, понад 500 тис. 
осіб і 1 мільйон серед країн Східної Європи і третя серед країн-сусідів, 
поступаючись Росії і Туреччині; 5) для більшості міст України характерні 
процеси депопуляції. 

Враховуючи сказане, зусилля уряду України і наукової спільноти 
мають бути спрямовані на призупинення процесу депопуляції населення 
країни, насамперед великих міст, та пошуку механізмів відновлення 
економічного потенціалу даних міст.
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ЗМІНА АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ В МЕЖАХ 
БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: НА 

ШЛЯХУ ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Білогірський район Хмельницької області є аграрним регіоном. У 
районі налічується 74 населені пункти, підпорядковані 23 сільським і 
1 районній радам. Кількість населення становить 20 256 осіб (станом 
на 1 січня 2014 року). Промисловість району дуже слабко розвинена, 
є невелика кількість підприємств. Загалом регіон має дуже слабкий 
соціально-економічний розвиток. 

Починаючи з 2015 року в Україні проводитися реформа місцевого 
самоврядування і адміністративно – територіального поділу. Така реформа 
покликана виправити низький соціально – економічний розвиток таких 
районів, яких в Україні переважна більшість. Дана реформа передбачає 
ліквідацію обласних та районних адміністрацій. В Україні буде 
здійснена децентралізація влади. Децентралізація – це передача значних 
повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого 
самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що 
ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш 
успішно. 

Базовим рівнем та основною одиницею місцевого самоврядування для 
України має стати громада. Білогірський район розділився на такі селищні 
об’єднання територіальних громад: Білогірська і Ямпільська. Білогірська 
спроможна територіальна громада (далі – громада) базуватиметься на 
території Білогірського району. Громада розташовуватиметься у північно-
західній частині Хмельницької області.

До складу громади увійдуть 57 населених пунктів, на базі яких 
створені 18 органів місцевого самоврядування, у тому числі смт. Білогір’я 
(селищна рада) та 56 сіл (17 сільських рад). Мінімальна відстань 
населених пунктів до адміністративного центру складе 1 км, максимальна 
(1 населеного пункту) – 35 км. Площа громади складатиме 576,54 кв. км. 
Загальна кількість мешканців громади складе 19893, у тому числі дітей: 
дошкільного віку – 1513, шкільного віку – 2327. 
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На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 180 суб’єктів 
малого і середнього підприємництва. В промисловості найбільшу питому 
вагу займає харчова промисловість (ТОВ «Білогір’ямолокопродукт», 
ТОВ «Поділля Елеватор»). В галузевій структурі сільського господарства 
рослинництво становить 96%, тваринництво – 4 %. Основні 
сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі 
рослинництва: ТОВ НВА «Перлина Поділля», ФГ «Вільний селянин», ФГ 
«Дружба», ФГ «Аграрій», ФГ «Юрівка», ФГ «Мир», ТОВ «Вілія» ЛТД, 
АГРО М «Білогір'я», Філія відділу №13 с. Залужжя ТОВ «Україна – 2010», 
смт Теофіполь, Агро М «МРІЯ», ФГ «Озера», Ф/Г «Серпанок-Т», Ф/Г 
«Віжан», Ф/Г «Борис», Ф/Г «Фрізант», ПМП «Ветсервіс», ТОВ «Маяк», 
ТОВ ІВК «Рідний край», ФГ «Моя мрія», ВАТ «Білогір»я – Агро М», ВАТ 
«Україна-2001», ТОВ ІВК Рідний Край, ФГ «Зоря», ФГ «Адріана», ФГ 
«Боровицьке».

З них мають найбільші площі земель в обробітку: ТОВ НВА «Перлина 
Поділля», ФГ «Вільний селянин», ТОВ «Маяк», ТОВ ІВК «Рідний край». 
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність 
у галузі тваринництва: НВК «Перлина Поділля», ТОВ «Маяк», ТОВ ІВК 
«Рідний край», ВАТ «Білогір»я-Агро М». Торгівельні послуги надають 
158 функціонуючих торгових точок, у тому числі 130 магазинів, 3 АЗС, 7 
аптечних кіосків та аптек.

Основна товарна структура експорту – сільгосппродукція, імпорту – 
обладнання.

На території району функціонує 58 автобусних маршрутів. Не мають 
автобусного сполучення з адміністративним центром села Іванівка, Загірці, 
Червоне, Баймаки, Ліски.

За рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, що увійдуть 
до громади, на її території функціонуватимуть:

- 31 заклад охорони здоров’я, а саме: 28 фельдшерсько-акушерських 
пунктів, 3 амбулаторії;

- 53 заклади освіти, а саме: 10 загальноосвітніх навчальних закладів 
I-III ступеня, 9 загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня, 8 
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, 25 дошкільних навчальних 
закладів, 1 заклад позашкільної освіти;

- 62 заклади культури;
- 1 заклад фізичної культури.
Обсяг доходів загального фонду (розрахунковий в умовах 2015 року)
громади становитиме 23 214,6 тис.грн., у тому числі:

доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно	
статті 64 Бюджетного кодексу України) – 20 049,2 тис.грн.,

базова дотація – 3 094,6 тис.грн.,	
бюджету розвитку – 70 800 грн.	

На нашу думку, після цієї реформи, на місці депресивного району 
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з’явиться нова адміністративно-територіальна одиниця, яка буде здатна 
забезпечити своїх мешканців належним рівнем надання послуг а саме у 
сферах: освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства тощо. Новостворені центри надання послуг 
стануть наближені до людей. Громада зможе самостійно вирішувати 
питання місцевого значення, господарювати в себе на місцях та 
розпоряджатися власним бюджетом без втручання центральної влади. За 
кошти платників податків утримуватиметься одна рада, один голова, один 
виконком, а не декілька, що збереже кошти для реальних справ.

Молікевич Р. С.
Херсонський державний університет

ВПЛИВ АНОМАЛІЙ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вагомим фактором геофізичного впливу на життєдіяльність та 
здоров’я населення є природне магнітне поле. В якості ризику для здоров’я 
населення виступають відхилення від нормального магнітного поля – так 
звані магнітні аномалії, а також утворені ними гепатогенні зони.

Нами було проаналізовано карту «Аномальне магнітне поле»[1, 
с.18], та на її основі створено карту аномальних магнітних полів території 
Херсонської області (рис.1.). Також для аналізу були використано карту 
«Біополя (геопатогенні зони)» [1, с.19].

Науково доведено що магнітне поле досить активно впливає на 
самопочуття та здоров’я людини[4]. І, цілком закономірним, є факт, що 
чим більша амплітуда відхилення магнітного поля від нормалі (аномалія), 
тим сильніше воно впливає на здоров'я населення цієї території. 
Основуючись на цьому факті, ми виконали бальну оцінку ризику впливу 
аномального магнітного поля на здоров’я населення Херсонської області. 
За основу виділення меж для визначення балів було взято шкалу з карти 
«Аномальне магнітне поле». Мінімальний ризик при аномальному 
відхиленні в інтервалі 0-100нТл оцінювався в 1 бал, максимальний 
ризик при аномалії більше 1000нТл – в 5 балів (рис. 1.). Для кожної 
адміністративно-територіальної одиниці було оцінено ризик впливу 
аномального магнітного поля, як середньозважене значення показників 
аномалій представлене в балах.

Серед особливостей магнітного поля території Херсонської області 
варто відмітити наявність досить значної аномалії (геопатогенної зони), 
яка простягається смугою від крайнього заходу Чаплинського району, через 
східну частину Цюрупинського району, м. Нову Каховку та Бериславський 
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район. Майже вся територія Херсонської області має позитивні магнітні 
аномалії, лише на крайньому сході (територія Генічеського та Іванівського 
району) та на заході (два відроги на території Голопристанського, 
Цюрупинського, Білозерського, Скадовського районів та м. Херсон) наявні 
негативні аномалії магнітного поля.

Для перевірки гіпотези геофізичної ендемії, нами було проведено 
кореляційний аналіз між показниками захворюваності та смертності 
населення та оціночними балами ризику впливу аномального магнітного 
поля на здоров’я по адміністративним одиницям Херсонської області.

Проведений кореляційний аналіз дозволив виявити такі залежності і 
закономірності:

1) Наявність помірного прямого зв’язку (за таблицею Чеддока) між 
захворюваністю на розлади психіки та поведінки і впливом аномального 
магнітного поля (коефіцієнт кореляції 0,46). Це твердження можна 
вважати цілком істинним, оскільки при статистичній перевірці отриманого 
показника на достовірність ми отримуємо що rвирах>rтабл (0,46>0,44 при 
Р=0,95). Також, варто відмітити, що вплив магнітного поля на психічний 
стан людей підтверджений багатьма науковими дослідженнями [3]. Не 
досить сильний зв’язок пояснюється доповнюючим впливом техногенного 
магнітного поля та його резонансом з природним, а також сукупною 
дією інших факторів. Тому на територіях, що знаходяться під дією 
геопатогенної зони є високий ризик розвитку в населення психічних 

Рис. 1. Картосхема аномального магнітного поля території 
Херсонської області
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розладів та захворювань (м.Нова Каховка, Великоолександрівський, 
Бериславський, Каховський, Високопільський, Нижньосірогозький, 
Чаплинський та Каланчацький райони). Найбільш ризикованою територією 
є м. Нова Каховка, більша частина якої розміщена під дією гепатогенної 
зони. В зв’язку з цим м. Нова Каховка посідає четверте місце в області 
за показниками загальної захворюваності, та третє місце за показниками 
захворювань на розлади психіки та поведінки (за показниками 2014 р.).

2) Наявність зворотного зв’язку між показниками смертності та 
захворюваності на інфекційні та паразитичні захворювання і впливом 
аномального магнітного поля. Така закономірність пояснюється 
негативним впливом аномалій магнітного поля на ріст та розвиток 
патогенних мікроорганізмів[2]. 

3) Місто Херсон хоча і розміщене в зоні слабкої магнітної аномалії 
і має найнижчий бал ризику впливу на здоров’я, але проблемна медико-
демографічна ситуація тут зумовлена типовими для міста соціально-
економічними та екологічними факторами.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Важливим напрямком трансформації економіки Хмельницької області 
є вирішення економічних, соціальних, екологічних та культурних проблем 
на основі ефективного використання інтелектуального потенціалу, 
основними складовими якого є освіта та наука, кадрове, фінансове та 
матеріально-технічне їх забезпечення. 

Освіта області включає: дошкільну освіту; загальну середню 
освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; 
післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту. Рівень 
охоплення дітей від 3 до 6 (7) років дошкільною освітою становить 
понад 95%. Найбільший дефіцит на влаштування в дошкільні навчальні 
заклади у Хмельницькому, Кам»янець-Подільському, Полонському 
районах та Славуті. Важливою є проблема задоволення освітніх проблем 
дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. Потребує покращення 
інформатизації дошкільних навчальних закладів та застосування 
інноваційних технологій.

Погіршення демографічної ситуації в області (у 2014 р. природний 
приріст становив мінус 4,4 на 1000 осіб наявного населення) зумовлює 
необхідність реорганізації шкільної мережі, збільшення кількості середніх 
і скорочення кількості початкових шкіл.

Для забезпечення рівного доступу до якісної середньої освіти, 
допрофесійної підготовки та у зв»язку з реформуванням сільських шкіл 
слід обґрунтовувати створення освітніх округів.

Одним із завдань у розвитку позашкільної освіти є подальше 
розширення мережі позашкільних навчальних закладів та відповідно 
створення умов для збільшення кількості дітей, охоплення різними 
формами позашкільної освіти.

 Дальший розвиток професійно-технічних навчальних закладів 
потребує розширення можливостей для підготовки медиків та спеціалістів 
технічних професій вузької спеціалізації. Різке скорочення кількості 
працівників на машинобудівних підприємствах області призвело до 
закриття чи перепрофілювання училищ, що працювали при великих 
заводах, відтак із старінням робітників та їх виходом на пенсію помітно 
не вистачає підготовлених для роботи на виробництвах випускників 
профтехосвіти. 

Важливо провести оцінку потреб ринку праці для диверсифікації 
відповідної професійно-технічної підготовки.

Перспективним є профорієнтаційне консультування сільської молоді з 
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метою ефективного пошуку майбутньої професії. 
Науковий потенціал області відповідає сучасному рівню економіки 

області, орієнтованої на сільськогосподарське виробництво та послуги і не 
достатній для її прискореного розвитку, особливо у високотехнологічних 
сферах. 

У області спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості 
осіб з науковими ступенями, що може впливати на покращення ситуації 
із розробленням інноваційної продукції чи її впровадженням, а також ж на 
підготовку висококваліфікованих кадрів. 

Серед проблем розвитку науки в Хмельницькій області можна 
виділити наступні:

підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури та - 
нарощування кількості якісно підготовлених кадрів;

зменшення відтоку наукових кадрів;- 
розширення впровадження інноваційних технологій у - 

виробництво;
впровадження нової тематики наукових досліджень з врахуванням - 

запитів сучасного інформаційного суспільства;
покращення матеріально-технічної бази наукової діяльності.- 

Николаев Р. С.
СЭГ ПГНИУ, Пермь, РФ

АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ

На сегодняшний день географами-обществоведами разработано 
большое число моделей и методов, которые могут применяться в 
рамках региональной политики для разработки концепций и прогнозов, 
составления планов и программ социально-экономического развития. 
В последнее время в данном направлении всё больший упор делается 
на совершенствование и создание новых механизмов и методов для 
территориального планирования. Можно выделить несколько современных 
актуальных моделей, которые в настоящее время стали активно 
использоваться в рамках территориального планирования.

1. Модели системной динамики (System dynamics models) – 
используются для изучения и управления сложными слабоизученными 
и слабоструктурированными системами с обратными связями и 
временными задержками [1]. Основные объекты модели: уровни, потоки 
и вспомогательные переменные. Уровнем является переменная состояния, 
которая отражает объект исследуемой реальной системы или его свойство. 
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Поток описывает скорость изменения уровня во времени и может зависеть 
от сопредельных уровней напрямую или посредством обратных связей [2].

2. Модель клеточных автоматов (Cellular Automata Model) – это 
дискретная динамическая система, существующая в пространстве 
однородных структур, которое представлено в виде регулярных элементов, 
называемых ячейками. Состояние каждой ячейки изменяется согласно 
локальным правилам в зависимости от собственного состояния в текущий 
момент времени и состояния смежных ячеек в предыдущий момент 
времени. Классический шаблон соседства разработан Э. Ф. Муром, где 
определяется то, по какому правилу участки пространства будут изменять 
свое состояние [3,4].

3. Агент-ориентированные модели (Agent-based models (ABMs) 
– система моделирования поведения агентов (физ. лиц, юр. лиц), 
каждый из которых индивидуален, а общее состояние системы 
складывается из результата функционирования всех агентов. Каждый 
агент является автономным, а контакт с внешней средой происходит 
через коммуникаторов или через взаимодействие с ней [4]. Решения, 
которые принимают агенты связаны с окружающей их средой. Таким 
образом, моделируются различные факторы системы расселения, включая 
деятельность домохозяйств, миграции, транспорта и пр.

4. Модели взаимодействия транспорта и землепользования – LUTI 
(Land Use Integrated Transportation Model) – включают моделирование 
процессов генерации и распределения поездок по видам транспорта, 
назначение которых согласуется с дискретными методами выбора на 
основе максимизации полезности [1]. Модель LUTI охватывает три этапа: 
транспортное моделирование, моделирование поведения населения и 
предприятий, увязку расчетов транспортной и поведенческой моделей.

5. Модели на основе теории фракталов, которые стали 
активно использоваться в городском планировании, например, при 
анализе пространства городских агломераций, в обосновании их 
сбалансированного развития в регионах.[6,7] Принцип фрактального 
подхода заключается в делении исследуемой территории на клетки и 
последующей итерации – уменьшении размера квадратов. Фрактальная 
модель позволяет картографически представить и классифицировать зоны 
потенциального освоения в урбанизированных районах [6].
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Окольнича І. І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Cеред європейських держав Україна має найвищий інтегральний 
показник негативного антропогенного навантаження на навколишнє 
природне середовище практично на всій території. В двох третинах 
областей екологічна ситуація та якість довкілля характеризуються як 
гостро критичні й несприятливі з точки зору інтересів здоров’я людини. 
В зв’язку з цим, особливого значення набувають питання суспільно-
географічного вивчення територій з критичною екологічною ситуацією 
[1].

Екологічна ситуація в Київській області в цілому напружена. 
Високий рівень зношеності основних фондів, незадовільний стан частини 
водопровідно-каналізаційних мереж, існування несанкціонованих 
сміттєзвалищ та незадовільний стан полігонів по захороненню побутових 
відходів, відсутність на багатьох об’єктах зливної каналізації, систем 
зворотного використання води, пилогазоочисного устаткування – це 
лише неповний перелік проблем, які обумовлюють непросту екологічну 
ситуацію [2, 3].

Основну напругу створюють екологічно-небезпечні об’єкти 
загальнодержавного значення – полігон твердих побутових відходів №5 
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ВАТ «Київспецтранс» та Трипільська ТЕС. Полігон твердих побутових 
відходів становить реальну загрозу навколишньому середовищу, оскільки 
забруднює атмосферне повітря та підземні водні горизонти відповідно 
газоподібними та рідкими продуктами гниття відходів (фільтратом) 
та продовжує залишатись об’єктом потенційної загрози виникнення 
тут надзвичайної ситуації, пов’язаної із ймовірними залповим скидом 
фільтрату за межі полігону.

В деяких поверхневих водоймах області спостерігається тенденція 
погіршення показників якості води [2, 3].

Викиди та скиди м. Києва також створюють додатковий тиск на 
навколишнє природне середовище області. Київська область на кордоні 
з Житомирською та Чернігівською має значні території, забруднені в 
результаті аварії на ЧАЕС. 

Залишається не вирішеною проблема ліквідації техногенного 
забруднення авіаційним гасом території в районі м. Узин. Загострилась 
проблема забезпечення якісною питною водою мешканців 22-х населених 
пунктів трьох районів: Білоцерківського, Рокитнянського, Кагарлицького 
та м. Узин. Погіршує екологічну ситуацію в області наявність непридатних 
та заборонених до використання пестицидів та інших агрохімікатів, 
накопичення золошлакових відходів Трипільської ТЕС. 

Без змін залишається ситуація, пов’язана з ліквідацією наслідків 
забруднення нафтопродуктами, солями важких металів та іншими 
шкідливими забруднювачами грунтів, поверхневих та підземних вод 
території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення «Олександрія» [2, 3].
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Полевич І. О.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ» З ПОЗИЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Інноваційний розвиток економки держави та окремих її регіонів 
визначено пріоритетним напрямом Стратегією інноваційного розвитку 
України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. В 
сучасних ринкових умовах стає все більш актуальною задача визначення 
внутрішніх резервів економічного розвитку, відповідно, саме використання 
інноваційно-інвестиційного потенціалу є перспективним і навіть 
визначальним напрямом поліпшення соціально-економічної ситуації, 
модернізації господарства та розвитку економіки в цілому. 

Поняття інноваційно-інвестиційного потенціалу являє собою 
цілісну взаємодію перспективної інвестиційної компоненти в сучасну 
ефективну інноваційну діяльність регіону. Воно формується з визначення 
інноваційно-інвестиційної діяльності, тобто інноваційної діяльності, 
пов’язаної з капітальними вкладеннями в інновації. У будь-якій країні 
інноваційний потенціал відноситься до категорії національного надбання 
та є однією з трьох складових економічного потенціалу [1]. Інноваційно-
інвестиційний потенціал регіону можна визначити як систему інноваційно-
інвестиційних ресурсів, факторів та умов, що створюють можливості для 
здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності, акумуляції та освоєння 
інвестиційних коштів з метою забезпечення інноваційного розвитку та 
досягнення конкурентних переваг регіону [2]. Інноваційно-інвестиційний 
потенціал вміщує дві складові – інноваційний та інвестиційний потенціал, 
які органічно співіснують, взаємодоповнюючи один одного. Сутність 
такої взаємодії проявляються через те, що реалізація інвестиційного 
потенціалу здатна забезпечити перехід від економічного зростання 
до інтенсивного економічного розвитку лише за умови залучення та 
використання інноваційного потенціалу. З іншого ж боку інноваційний 
процес, генерування новацій, трансфер інновацій економічно обґрунтовані 
та можливі лише за наявності інвестиційних ресурсів [4].

В умовах трансформації економічної системи України, прагнення 
до євроінтеграції та перспективного переходу до інформаційного 
суспільства, варто вести мову про інноваційно-інвестиційний розвиток 
регіону, який розуміють як соціально-економічний розвиток внаслідок 
посилення регіональних інноваційно-інвестиційних процесів. Його 
якісною характеристикою є інноваційно-інвестиційний імідж регіону, 
що вимірюється відповідним рейтингом [6]. Інвестиційна привабливість 
регіонів визначається дією системи чинників об’єктивного (економіко-
географічне положення, природно-ресурсний потенціал, геодемографічний 
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потенціал, галузева та територіальна структури господарства, структура і 
стартовий рівень господарства, ступінь економічного розвитку регіону [5] 
та інші фактори) і суб’єктивного (ті, що пов’язані з характером дій місцевої 
влади, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату, 
зокрема для залучення іноземних інвестицій в економіку регіону) характеру. 
Важливим є забезпечення іноземних інвесторів достовірною інформацією 
про особливості регіону, підприємницькі можливості і ризики [3].

У суспільно-географічному аспекті пропонуємо визначити, що іннова-
ційно-інвестиційний потенціал регіону – це рівень можливості соціально-
економічної системи регіонального господарства до здійснення інноваційної 
діяльності, обумовлена ресурсною компонентою, що форму-ється науковими, 
інтелектуальними, кадровими, фінансовими, техніко-технологічними 
ресурсами і забезпечує формування її інвестиційного потенціалу. 
Відповідно, наявність та реалізація інноваційно-інвестиційного потенціалу 
здатна підвищити конкурентноспроможність регіону на міжрегіональному 
й міждержавному рівнях, що забезпечить збалансований та оптимальний 
регіональний соціально-економічний розвиток і допоможе максимізувати 
ефективність інвестиційної діяльності. Особливістю Харківського регіону 
є наявність усіх компонентів інноваційно-інвестиційного потенціалу, на 
дослідження якого будуть спрямовані подальші дослідження автора.
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ПРОСТОРУ НА 
ПРИКЛАДІ ВУЛИЦЬ В с. ГЕЛЬМЯЗІВ

Поляризація суспільного і географічного простору викликана 
уявленнями людей про добробут, престижність та якість життя. Рушійними 
силами змін у територіальному розвитку є внутрішні світ та уявлення 
людей про благополуччя.

Актуальним в світі є новий підхід до виявлення і оцінки бідності, 
що грунтується не тільки на вартісних підходах, а на суб’єктивному 
благополуччі населення. В країнах Європи урбаністи вивчають 
функціональність та сприйняття мікропростору населенням на прикладі 
вулиць і публічних просторів. Одним з результатів таких досліджень стало 
виявлення парадоксу «…щасливих селян і нещасливих мільйонерів» (The 
Paradox of Happy Peasants and Unhappy Millionaires) [1]. А. Дітон зазначає, 
що при зростанні доходу неухильно зростає оцінка життя. Зростає і 
емоційне благополуччя, але лише до межі $ 75000 на рік, далі нема ніякого 
прогресу. Низький дохід посилює емоційний біль, пов'язаний з такими 
явищами, як розлучення, погане здоров'я і самотність [2].

А. Дітоном удосконалено методику дослідження домогосподарств 
на економічне зростання. Його методика дає змогу досліджувати стан 
добробуту населення в різних країнах, опираючись не тільки на доходи 
та витрати домогосподарств, а й на стан здоров’я, дитячу смертність і 
емоційний досвід. Дані за цими параметрами зібрано зі 146 країн, більшість 
яких раніше не були описані. Це призвело нині до багатьох нових ідей про 
розвиток країн обох соціально-економічних полюсів – заможних і бідних 
[3] Також А. Дітон опирається на дані телефонного опитування 340,847 
людей в США в 2008 році, де досліджувалась залежність психологічного 
благополуччя від вікової категорії людини [12].В своїх роботах А. Дітон 
критично ставиться до нормативних документів про норми споживання 
калорій на душу населення та оцінка бідності згідно їх, зазначаючи, що це 
– «…the charge of miscalculations in the original paper is incorrect, and reflects 
a misunderstanding of what was done.» [4].

Запронована методика дослідження бідності/заможності в сільській 
місцевості, основана на візуальному діагностуванні стану домогосподарств 
та виявленні соціальної ролі їхніх власників в середовищі села (див. рис. 1). 
Здійснено територіальний аналіз поширення різних типів домогосподарств 
на території. Виділено відмінні за соціально-економічним розвитком 
вулиці (див. рис. 2).

Висновки. Згідно специфіки місцевого сприйняття виділено відмінні 
за станом бідності/заможності домогосподарства та проаналізовано 
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географічні особливості їх локалізації. Північна частина села відзначається 
недавнім розвитком, а східна – деякою відсталістю, тому на північному 
сході спостерігається значний соціально-економічний контраст розвитку 

Рис. 1. Класифікація будинків за станом бідності/заможності

Рис. 2. Поширення різних типів будинків на території
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території: одночасне розміщення дуже бідних і заможних господарств. 
Подолання бідності в сільській місцевості – це також подолання 
депресивного світосприйняття і орієнтація людей на створення соціальних 
цінностей та відмова від суджень один одного за зовнішнім виглядом 
домогосподарств.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКІЙ 
МІСЦЕВОСТІ 

В Україні утвердилась експортоорієнтована ліберальна модель 
економіки. На продукцію АПК у 2014 р. припадало 30,9% вітчизняного 
експорту. Міжрегіональні агрохолдинги як провідні експортоорієнтовані 
компанії України функціонують у рамках галузевих спеціалізованих АПК. 

Спеціалізацію господарства більшості сільських регіонів України 
значною мірою визначають великі товарні підприємства АПК, що 
сприяють формуванню осередків соціально-економічного розвитку. Ці 
осередки також функціонують на основі великих підприємств харчової і 
добувної промисловості та машинобудування. 

Виробнича спеціалізація більшості осередків визначається потребами 
збуту кінцевої продукції за кордон, а не внутрішніми потребами областей, 
в яких вони діють. На їх господарський розвиток лише опосередковано 
впливають екологічний стан довкілля та агро-кліматичні умови. Специфіка 
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світового ринку продовольства зумовлює переважно збут за кордон 
продукції первинної, а не переробної ланки АПК (наприклад, збіжжя, а 
не борошна). На основі виробничих підрозділів компаній-експортерів 
у рослинництві України переважно сформувались монокультурні 
спеціалізовані аграрні товарні ареали. 

Під впливом кон’юнктури світового ринку у більшості регіонів 
держави за останнє десятиріччя відбулася зміна традиційної спеціалізації 
сільського господарства (вирощування цукрових буряків, льону-
довгунця, хмелю). Водночас різко збільшились у 2000-і рр. посівні площі 
під соєю і ріпаком. Зростання виробництва зернових і олійних культур 
супроводжується збільшенням їх посівних площ, розширенням ареалу 
вирощення, порушенням сівозмін, що негативно впливає на родючість 
ґрунтів. Суттєвий вплив на цей процес мало утвердження панівної ролі у 
товарному виробництві агрохолдингів.

Великі компанії-експортери зазвичай є основним (переважно єдиним) 
місцем праці більшості населення відповідного сільського населеного 
пункту. Оскільки податок на прибуток повністю залишається у місцевому 
бюджеті, то успішне функціонування такого підприємства у сільському 
населеному пункті дозволяє утримувати заклади культури, медицини, 
освіти, соціальної сфери. Більшість таких підприємств також надають 
спонсорську і меценатську допомогу, що зумовлює формування усталених 
зв’язків із місцевою владою, яка лобіює інтереси цих компаній у владних 
структурах.

Найбільш різноплановий вплив на соціально-економічний розвиток 
сільського регіону мають підприємства, що сформували спеціалізовані 
АПК районного чи локального рівня. До їх складу входять сировинна 
і переробна ланки на території, що безпосередньо прилягає до заводу-
інтегратора з перероблення місцевої сировини. Стабільна робота такого 
заводу була неможлива без гарантованих поставок на переробку продукції, 
вирощеної в його сировинній зоні. Його виробничі та трудові зв’язки 
зумовлюють сталу виробничу спеціалізацію. 

На підставі проведеного вище методологічного аналізу можна 
виділити такі т и п и  о с е р е д к і в  с о ц і а л ь н о - е к о н о м і ч н о г о 
р о з в и т к у, що функціонують у сільський місцевості на основі компаній-
експортерів:

І  т и п . Центральні садиби компаній-експортерів/виробничі філії 
національних компаній у сфері АПК;

І І  т и п . Заводи-інтегратори з перероблення місцевої аграрної 
сировини;

І І І  т и п . Промислові підприємства обробної і добувної 
промисловості.

Усі компанії-експортери, що діють у сільській місцевості України 
насамперед зацікавлені у зростанні власних прибутків. Лише в окремих 



140

випадках, коли штаб-квартира такого підприємства знаходиться у селі чи 
у малому міському поселенні його керівництво зацікавлено у соціально-
економічному розвитку такого населеного пункту. Запровадження 
сучасних технологій виробництва зумовлює суттєве скорочення зайнятих, 
інтенсифікація виробничих процесів посилює вплив на екологічний 
стан прилеглої території, а створення для збуту за кордон переважно 
первинної продукції не дозволяє збільшити вартість відповідних 
поставок та залучити до праці більше місцевих мешканців. Монопольне 
чи олігопольне положення більшості підприємств, що функціонують у 
сільський місцевості унеможливлює підтримку фермерських господарств, 
які змушені здавати вирощену продукцію по цінам встановленими 
власниками відповідних заготівельних і переробних підприємств. Усе 
це має виразний просторового аспекту прояву, який необхідно вивчати 
у контексті обґрунтування напрямів соціально-економічного розвитку 
сільської місцевості з позицій впливу на неї експортної діяльності.

Сегіда К. Ю., Ткаченко Н. М.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОЦІНКА РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВОЇ ЛОРЕНЦА

Харківська область є однією з найбільш заселених областей України, 
її обласний центр – друге місто в Україні за чисельністю населення. В той 
же час, існують суттєві диспропорції в розселенні населення Харківської 
області в розрізі міст та районів. Арсенал математико-статистичних 
методів дослідження розселення населення є широким, дає змогу 
визначати щільність, концентрацію, загальне та дистанційне розсіяння, 
скошеність просторового розподілу [3] тощо. В даному дослідженні 
втілено спробу оцінки розміщення населення Харківської області за 
допомогою кривої Лоренца. 

Крива Лоренца – це метод графічного зображення рівня концентрації 
явища. Вона була запропонована для визначення нерівності розподілу 
доходів серед населення та демонструє, яку частину сукупного доходу 
суспільства отримує кожна частка низькодохідних і високоприбуткових 
домогосподарств [1]. Рівномірний розподіл ознаки буде представлено 
в такому випадку діагоналлю, яку називають «лінією рівномірного 
розподілу», а нерівномірне – «лінією Лоренца», відхилення якої від 
діагоналі і характеризує ступінь нерівномірності. При оцінці розміщення 
населення аналізується співвідношення площі і чисельності населення 
в межах адміністративно-територіальних одиниць (міст та районів) 
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Харківської області (рис. 1). За формою кривої Лоренца можна визначати 
ступінь нерівності розподілу: чим більша опуклість та віддаленість від 
діагональної прямої рівномірного розподілу, тим більшою є нерівність 
досліджуваних показників. Крива Лоренца розподілу населення по 
території Харківської області (рис. 1) свідчить про нерівномірність його 
розміщення. Отримані дані можна інтерпретувати наступним чином: 
більше половини населення регіону (53 %) мешкають на 1% території 
(м. Харків). 21 % населення області мешкає на 20 % території (це, 
переважно, за рахунок Харківського, Дергачівського, Балаклійського, 
Зміївського районів, міст Лозова, Куп’янськ та Ізюм). Відповідно, 
на 80 % території області проживає 26 % населення. Дані результати 
підтверджують попередні, свідчать про нерівномірне розселення 
населення та значну його концентрацію в містах, особливо в обласному 
центрі; про значну диференціацію щільності населення: 87 осіб/ км2 по 
області в цілому та 33 особи/ км2 без урахування міст та міських рад. В 
містах щільність населення коливається від 4 751 осіб/ км2 у м. Харкові 
до 793 осіб/ км2 у м. Люботин [2]. Сільське населення розміщено досить 
рівномірно, але його щільність невисока і зменшується із року в рік, що є 
значною проблемою регіону.

Рис. 1. Крива Лоренца за розподілом населення по території 
Харківської області
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Тож, криві Лоренца наочно демонструють особливості концентрації 
явища. До того ж, порівняння кривих різних років (періодів) дасть змогу 
визначати часові зміни явища, які можуть бути результатом демографічних 
процесів, заходів соціально-економічної політики, наслідком інших 
процесів (як, зокрема форсмажорний вибух міграції в область у 2014-
2015 рр.) тощо. Для Харківської області питання дослідження та пошуків 
шляхів трансформації системи розселення із моно- до поліцентричної 
є надзвичайно актуальним та визначеним однією із стратегічних цілей 
Стратегії розвитку регіону до 2020 р. як «Поліцентричний розвиток 
та зменшення територіальних диспропорцій у рівні та якості життя 
населення» [4, с. 158].
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ГЕОКОНФЛІКТОЛОГІЯ – НОВИЙ НАПРЯМ СУСПІЛЬНО-
ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Конфлікт є невід’ємною складовою існування суспільства і 
характеризує як міжособистісні, так і міждержавні стосунки. Зважаючи 
на багатоаспектність проявів, конфлікт став предметом досліджень різних 
наук: політології, історії, соціології, філософії, міжнародного права тощо.

Особливе місце належить політичним внутрі- та міждержавним 
конфліктам. Міжпартійна боротьба, етнорелігійні конфлікти, сепаратизм, 
тероризм, війни є постійними супутниками існування держав та 
часто бувають продовженням і наслідком конфліктів у соціальній, 
економічній, духовній сферах. За всю писемну історію людства можна 
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нарахувати заледве 300 років, коли в усьому світі панував мир. Останні 
роки, навіть перехід світу від біполярного до однополярного (фахівці 
сподівалися на значне зменшення кількості політичних конфліктів після 
припинення протистояння США-СРСР), не додали позитиву. На початку 
ХХІ ст. жорстокі збройні конфлікти характеризують життя Іраку, Сирії, 
Афганістану, Ізраїлю, Ємену, Китаю, Центральноафриканської Республіки, 
Демократичної Республіки Конґо, Ліберії, Сомалі, Судану, Ніґерії, 
Лівії, України, Колумбії тощо. За даними Хайдельберзького інституту 
досліджень міжнародних конфліктів, у 2014 році було зафіксовано 424 
(проти 418 у 2013 р.) політичні конфлікти: у т.ч. 21 війна та 25 збройних 
конфліктів високої інтенсивності застосування насильства у 27 країнах 
[http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2014.pdf, 
с.15]. 

Внутрішньодержавні та міждержавні конфлікти вже давно є предметом 
дослідження суспільно-географічних дисциплін: країнознавства, 
політичної географії, геополітики, етногеографії, регіональної економічної 
та соціальної географії, географії населення тощо. Навіть фізико-географи, 
використовуючи сучасну наукову методологію, досліджують, наприклад, 
взаємозв’язок періодичності конфліктів з проявами Ель-Ніньйо або 
співпадіння ареалів найбільшої конфліктності з сейсмічними зонами 
планети. 

Однак жодна із вищезазначених наук або географічних дисциплін так 
і не змогла сформувати комплексний погляд на конфлікт: його передумови, 
учасників, стадії, прояви, наслідки, способи вирішення. Поряд з тим, саме 
географічна наука володіє величезним потенціалом в даній галузі, оскільки 
політичні конфлікти обумовлені комплексом чинників природничого, 
економічного, соціального, історичного характеру, що діють на різних 
ієрархічних територіальних рівнях. В сучасній географії накопичений 
значний методологічний потенціал та досвід синтезу різних чинників 
для дослідження різного роду просторових явищ і він може бути вдало 
застосований для глибокого аналізу конфліктних ситуацій. Існування 
об’єктивного взаємозв’язку між виникненням конфлікту і його характером, 
з одного боку, та географічним місцезнаходженням зони конфлікту, з 
іншого, сприяло наприкінці ХХ ст. переходу кількості знань в їх якість 
та формуванню в середовищі географічних наук передумов для появи 
геоконфліктології. 

Якщо спробувати дати найзагальніше визначення геоконфліктології, 
то її можна означити як деяку проблемну наукову галузь, основним 
завданням якої є вивчення політичних конфліктів як особливих 
просторово-часових явищ. На думку Н. Міронєнка та А. Дєнісєнцєва 
(2004), геоконфліктологія – це наука, яка вивчає у єдності географічні, 
політичні та інші взаємопов’язані чинники, які впливають на появу, 
розвиток та вирішення політичних, у тому числі військових, конфліктів. 
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Як сфера географічної науки, геоконфліктологія має займатися 
пошуком чинників інтегрального географічного простору, які 
обумовлюють можливість появи та характер політичного конфлікту. 
Сучасний конфлікт у більшості своїй є результатом складної взаємодії 
як глобальних (наприклад, інформатизація, глобалізація, боротьба за 
лідерство або ресурси, неоколонізація), так і регіональних (інтеграція, 
дезінтеграція) та місцевих (особливості історичного, етнічного, релігійного 
розвитку територій, амбіції лідерів) чинників. Інтегральний географічний 
простір, як відомо, складається з економічного, соціального, культурного, 
політичного, інформаційного та фізико-географічного просторів, 
накладання і поєднання яких створює його диференціацію та утворення 
суспільно-географічних межових систем. Завданням геоконфліктології 
є виявлення подібних систем та пошук шляхів запобігання і вирішення 
конфліктів. 

Для будь-якого наукового напрямку, що претендує на статус окремої 
науки, важливим моментом є визначення об’єктно-предметної суті, 
системи методів та категорій, понять, проблематики. Значною мірою нині 
це є предметом дискусій і майбутніх розробок географів, які долучаться до 
творення нової науки. 

Отже, передумовами формування геоконфліктології в середовищі 
суспільно-географічних наук є сама наявність та інтенсивність політичних 
конфліктів як специфічного предмету досліджень та потреба глибинного і 
всебічного їх розуміння. 

Торушанко В. Р.
Інститут географії НАН України

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК КРИТЕРІЙ ЙОГО 
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Як відомо, конкурентоздатність країни визначається 
конкурентоздатністю господарських комплексів її регіонів. Якщо 
раніше основним пріоритетом регіональної політики була інвестиційна 
привабливість, а регіональне планування зводилося до визначення 
логістики розміщення промислових та соціальних об’єктів, то сьогодні 
акцент робиться на актуалізацію внутрішнього конкурентного потенціалу 
регіону, формування стійких зразків збалансованого розвитку, [4] 
заснованих на існуючому прихованому потенціалі місцевого суспільства. 

Для ряду регіонів, котрі не володіють значним промисловим 
чи аграрним потенціалом, розвинутою інфраструктурою, таких як 



145

Чернівецька обл., реальною можливістю соціально-економічного 
підйому стає орієнтація на культурне багатство. [6] Соціально-культурна 
унікальність, як фактор регіонального розвитку включає множину 
«підфакторів» – це, насамперед, потенціал культурної спадщини, 
поліетнічність та поліконфесійність території, творчий потенціал громадян 
чи організацій-носіїв етнічної культури, ну і звичайно, господарський 
(потенціал традиційних промислів) та ін. [5] Структурні компоненти 
етнокультурного потенціалу виконують певні функції, які можуть 
приносити ті чи інші вигоди області в процесі їх реалізації: отримання 
першочергових преференцій при побудові взаємовідносин з центром; 
використання етнічної близькості у налагодженні міжнародних контактів; 
створення сприятливого іміджу на туристичному ринку; підвищення 
регіональної самосвідомості жителів; використання традиційних методів 
господарювання корінних народів. [1] 

При усій різноманітності напрямків, на яких етнокультурний 
потенціал може перерости в конкурентні переваги, найбільш очевидним 
є розвиток туризму. В даному випадку на перший план виходить 
такий елемент етнокультурного потенціалу, як культурна спадщина 
етнічних груп – значимий фактор конкурентоздатності, який може бути 
використаний для створення сприятливого іміджу на туристичному ринку. 
[3] Здебільшого маються на увазі такі види туризму, як етнографічний, 
краєзнавчий і аборигенний. 

Як і багато інших областей України, Чернівецька область 
характеризується багатою та різноманітною культурною спадщиною. 
Регіон володіє значними ресурсами для розвитку усіх видів рекреації, 
різноманітних видів туризму, науково-освітньої діяльності, становлення 
системи традиційних ремесел і промислів тощо. Крім об’єктів 
матеріально-культурної спадщини, в ряді районів Чернівецької області 
(Глибоцькому, Герцаївському, Сторожинецькому, Новоселицькому) в 
повній мірі збереглися національні румунська та молдавська культури 
(мова, фольклор, музичне мистецтво, традиційна кухня, ремесла). На 
території Вижницького та Путильського районів добре простежуються 
елементи традиційної покутсько-карпатської культури. Хотинському 
району притаманна традиційна цій території культура Бессарабії, як 
унікального і аутентичного від Північної Буковини історико-географічного 
краю. Проте, на даний час, культурний потенціал цих території 
використовується в незначній мірі, оскільки розвиток даного виду туризму 
в регіоні здійснюється спонтанно і неорганізовано. Туристичні принади 
Північної Буковини та Бессарабії залишаються поза увагою й через 
жахливу дорожньо-транспортну доступність, котра відлякує зокрема 
іноземних туристів, які звикли до комфортного пересування. [2] 

В ході предметного аналізу, нами було виділено цілий ряд обставин, 
які на нашу думку, стримують реалізацію етнокультурного потенціалу 
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в Чернівецькій області. На їх основі ми внесли перелік пропозицій по 
трансформації етнокультурного потенціалу в конкурентні переваги 
регіону.
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ІНТЕРНЕТ-ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ВИМІР

Сучасний світ переживає період глобалізації в усіх сферах 
суспільного життя. Роль глобалізації як сукупності всесвітніх процесів, 
за допомогою яких товари, капітал, праця, інформація і технології вільно 
перетинають національні кордони, зростає ще й завдяки тому, що сучасні 
телекомунікаційні розробки та стійке розширення масштабів застосування 
нових інформаційних технологій дозволяють стимулювати ці процеси. 
Особлива роль у цьому процесі належить глобальній мережі Інтернет.

Інтернет – всесвітня комп’ютерна мережа, створена у США як ресурс 
Міноборони у 1969 р. та розсекречена для загальносвітового доступу на 
початку 1990-х рр. Вона дає можливість:

миттєво вступати в контакт з будь-яким користувачем в кожній •	
точці земної кулі, проводити інтернет-конференції, наради у режимі 
реального часу в мультимедійному режимі;
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отримувати доступ до необмеженого обсягу інформації;•	
спілкуватися з будь-якими референтними групами й •	

представниками різних еліт, тим самим ліквідовуючи фактор статусних 
відмінностей;

використовувати як засіб дозвілля та розваги;•	
виступати в якості навчального інструменту;•	
здійснювати ведення бізнесу;•	
рекламувати товари та послуги;•	
забезпечувати мобільний зв'язок та комфортність існування;•	
значно підвищувати ефективність взаємодії громадян та уряду;•	
організовувати ЗМІ в режимі реального часу.•	

Наявність і розвиненість Інтернету є показником включеності країн 
у глобальний простір. Проте, доступ до глобальної мережі Інтернет має 
ряд характерних рис та відмінностей суспільно-географічного характеру в 
розрізі країн та регіонів. 

По-перше, глобальний характер використання Інтернету 
підтверджується кількістю його користувачів у світі. В даний час у 
світі налічується 3,2 млрд. користувачів інтернету (все населення 
Землі становить 7,2 млрд. чол.), з них 2 млрд. проживають у країнах, 
що розвиваються. У період з 2000 по 2015 рік питома вага користувачів 
інтернету збільшилася майже у сім разів – з 6,5 % до 43% світового 
населення. Частка домашніх господарств, які мають доступ до інтернету, 
збільшилася з 18 % у 2005 році до 46 % в 2015 році. Найшвидше зростання 
за останні чотири роки рівня доступу домашніх господарств до Інтернету 
спостерігалось в Африці (зростання з нуля завжди є показовим), при 
цьому річні темпи зростання склали 27% [1].

Першість у світі за чисельністю інтернет-аудиторії вже п'ять років 
займає Китай. За даними Internetworldstats.com [2], до першої десятки 
країн за кількістю користувачів інтернету входять: Китай – 668 млн., Індія 
– 350 млн., США – 277 млн., Японія – 110 млн., Бразилія –   110 млн., Росія 
– 87,5 млн., Німеччина – 72 млн., Індонезія – 71 млн., Нігерія – 70 млн., 
Мексика – 59 млн.

В регіональному розрізі, за даними Міжнародного союзу 
електрозв’язку (МСЕ), проникнення інтернету досягло найвищого рівня в 
світі в Європі – 75%, в Північній і Південній Америці – 66%, у країнах 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону – 45%, в Африці майже 20% [3].

У 2013 році 72% громадян Євросоюзу використовували інтернет 
не менше одного разу на тиждень у себе вдома, на роботі або в іншому 
місці. Активними користувачами інтернету є 62% населення ЄС (виходять 
в Мережу щодня або майже кожен день). 54% жителів Європи регулярно 
користуються Інтернетом, витрачаючи в середньому 12,1 годину на 
тиждень.

У віковій групі 16 – 24 років регулярно використовують інтернет 94% 
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європейців, у віковій групі 55 – 74 років таких користувачів 46%. Майже 
таке ж співвідношення серед осіб з високим і низьким рівнем освіти – 93% 
і 48% відповідно.

Найглибше проникнення Інтернету в Люксембурзі, Норвегії та 
Фінляндії – понад 90%. Найменш поширений доступ до Мережі в Україні, 
у Молдові, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Італії, Греції та Португалії – 
близько 30% і менше [3].

Дослідження компанії Gemius, яке було опубліковане Gazeta Wyborcza 
[4], показало, що наймолодша інтернет-аудитория в Європі живе у Боснії, 
де 40% користувачів припадає на вікову групу 15-24 років. Молодь 
цього віку також переважає серед інтернет-користувачів Хорватії (34%), 
Білорусі, Словаччини та України (по 31%), Болгарії та Литви (по 26%), 
Чеської Республіки (24%). Користувачі Інтернету в групі від 25 до 34 років 
домінують у Росії (31%), Сербії (27%), Угорщині (26%), Польщі (26%), 
Латвії (24%) та Естонії (23%). Найбільша питома вага користувачів більш 
старшого віку відзначена у Данії – 26% у віці від 55 років та старші та у 
Словенії – 20% у віці 35-44 роки.

Існують і суттєві територіальні відмінності у забезпеченні 
швидкісним широкосмуговим доступом до Інтернету. На початок 2015 р. 
середня швидкість інтернет-доступу в світі становила 3,9 Мб/с (мегабіта 
на секунду). Середній показник для розвинених країн становить 14,2 
Мб/с.

 У першу десятку країн з найшвидшим Інтернетом входять: Південна 
Корея, Японія, Гонконг, Швейцарія, Нідерланди, Латвія, Чехія, Швеція, 
США і Данія. Так, у Південній Кореї середня швидкість доступу досягла 
23,6 Мб/с, в Японії — 14,6 Мб/с, у Гонконзі — 13,2 Мб/с [5].

Більшість країн, які беруть участь у війнах, як правило, не мають 
швидкого інтернет-з'єднання. Наприклад підключення до Інтернету в 
таких країнах, як Сирії, Ірані, Лівії, як правило, дуже слабкі і носять 
випадковий характер. Швидкість підключення до Інтернету тут близько 
256 Кб/с.

Інтернет не є дуже популярним явищем і в Непалі, оскільки країна 
не має виходу до моря, має складний гірський рельєф, а також загальну 
технологічну відсталість. Показники країн Центральної Азії також 
є невтішними: в Узбекистані – це 2,4 Мб/с, у Киргизстані – 9,4 Мб/с, у 
Таджикистані – 11,3 Мб/с, у Казахстані – 13,8 Мб/с. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 

Сьогодні морські порти є надзвичайно важливою ланкою 
транспортної системи України. Ефективне функціонування, рівень 
техніко-технологічного оснащення, відповідність сучасним вимогам 
cистеми управління і розвитку інфраструктури портів здатні забезпечувати 
стабільний розвиток економіки України та її приморських регіонів. В 
останні роки, робота морських портів кардинально змінилася і це вплинуло 
на функціональну та територіальну організацію портового господарства 
приморських регіонів. Порти відіграють роль найважливіших центрів 
економічного розвитку приморських регіонів.

Морські порти України є найважливішою складовою частиною не 
тільки транспортної, але і виробничої інфраструктури країни. Особлива 
роль портів в економіці визначається тим, що вони розташовані на 
напрямках міжнародних транспортних коридорів, виконують важливі 
транспортно-розподільчі та транзитні фукції, є об’єктами залучення 
додаткових іноземні інвестицій Україна за кількістю портів та 
можливостями обробки вантажів має найбільший портовий потенціал 
в бассейні Чорного моря, який на сьогодні нажалm використовується не 
повною мірою.

Ефективність функціонування портів сьогодні визначається з одного 
боку здатністю порту оперативно реагувати на зміни кон’юнктури 
ринку портових послуг, здатністю до постійного розвитку, оновлення 
та модернізації портової інфраструктури, а з іншого боку – державною 
зовнішньоекономічною, тарифною, податковою, митною, транспортною, 
амортизаційною політикою, яка має бути направлена на підвищення 
конкурентоздатності українських портів у Чорноморському регіоні. 

Українські порти частіше програють у конкурентній боротьбі портам 
країн-сусідів за транзитні вантажопотоки, так як є лише ланкою транзитно-
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транспортної інфраструктури країни і без узгодженості дій різних ланок 
транспортної системи не в змозі забезпечувати збереження обсягів 
транзитних вантажопотоків лише власними зусиллями. На функціонування 
і розвиток морських портів впливає сукупність факторів, які можна 
умовно розділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх слід віднести 
наслідки фінансово-економічної кризи, конкуренцію між країнами 
Чорноморського регіону за вантажопотоки, зростання вимог до швидкості 
та якості портових послуг, зміни у структурі вантажів, різні рівні інтеграції 
національних транспортних систем у міжнародну транспортну систему, 
трансформації геоекономічної та геополітичної ситуації в Чорноморському 
регіоні та ін.. Внутрішні проблеми функціонування та розвитку морських 
портів сьогодні локалізуються в наступних площинах: нормативно-
законодавчій, організаційно-управлінській, ресурсно-технічній та 
технологічній. 

Аналіз розвитку портового господарства протягом останніх десятиліть 
дає можливість визначити такі тенденції у організації та функціонуванні 
портової діяльності та формуванні припортових зон: відбуваються зміни в 
територіальній організації портового господарства шляхом розвитку нової 
виробничої складової припортових зон, створення пов’язаних з портом 
промислово-складських та портово-промислових зон, «сухих портів», 
портопунктів, авантпортів; розвиток портів супроводжується організацією 
системи інтермодальніх та мультимодальніх перевезень, диверсифікацією 
портової діяльності в сфері надання додаткових транспортно-
логістичних послуг; формування сучасних портово-логістичних центрів; 
з’являються передумови для формування на основі груп портів морських 
(транспортних, транспортно-індустріальних) кластерів та інтегрції навколо 
порту значної кількості підприємств-партнерів. 

Розвиток інфраструктури портів відбувається у напрямку переходу 
від універсальних портів до спеціалізованих комплексів та терміналів. Ці 
процеси супроводжуються будівництвом нових спеціалізованих терміналів 
(в першу чергу, контейнерних та для перевантаження руди, вугілля, зерна 
та інших навалювальних вантажів), зміною спеціалізації неефективних 
сьогодні терміналів для тарно-штучних вантажів. Сучасні порти мають 
забезпечувати мультимодальні перевезення, повністю інтегрувавши 
логістику порту із залізничними та автомобільними дорогами, що сьогодні 
є найбільш складним завданням для транспортного комплексу України. 
Необхідною є модернізація інфраструктрури провідних українських портів 
для обсуговування суден з дедвейтом 150 000 – 200 000 тонн.

Сьогодні портове господарство України переживає період 
серйозних трансформацій та має враховувати найважливіші глобальні 
тренди морської торгівлі, такі як інтермодальність, контейнеризація, 
зростання товаровиробництва в країнах Азії, збільшення тоннажності 
та індустріальну кластеризацію в портах. Морські порти формують 
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конкурентні можливості України в Чорноморській транспортній зоні 
та здатність ефективно інтегруватися в світову транспортно-логістичну 
мережу. 

Чувасова Н. М.
Белорусский государственный университет

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ 
УРБАНИЗИРОВАННОГО ТИПА БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ 

СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА)

Урбанизированные районы представляют собой особые районы, 
характеризующиеся более прогрессивным социально-экономическим 
развитием, что естественным образом влияет на особенности 
демографических процессов. Данные районы представляют научный 
интерес, так как являются «ядрами» демографического и социально-
экономического развития в стране. В качестве объекта изучения выбран 
столичный регион, так как в нем процессы развития протекают более 
интенсивно [1].

Основной целью исследования является анализ демографической 
дифференциации районов урбанизированного типа Минской области за 
период 2000-2014 гг. Информационной базой исследования выступают 
официальная статистика Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. В основу методики исследования были положены 
следующие методы: сравнительно-географический, метод динамических 
рядов, метод группировок, картографический. В ходе исследования была 
проанализирована система тематических показателей (ОКР, ОКС, нетто-
миграция, коэффициент естественного движения). 

В ходе анализа были получены следующие выводы: 
а) Урбанизированные районы столичного региона в отличие 

от урбанизированных районов Беларуси обладают более высоким 
демографическим и социально-экономическим потенциалом, так как 
данный регион выделяется от остальных более высоким уровнем жизни 
населения (заработная плата, качество социальных услуг).

б) В основе факторов, определяющих демографическое развитие 
районов урбанизированного типа Минской области, лежат, во-первых, 
высокоразвитое промышленное производство, в котором задействованы 
высококвалифицированные кадры; во-вторых, выгодное экономико-
географическое положение (относительно удобное транспортное 
положение по отношению к столице обеспечивает населению доступ к 
более качественному обслуживанию) [2].
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в) По ряду показателей урбанизированные районы имеют 
положительные тенденции демографического развития, в отличие 
от странового уровня (нетто миграция по стране составила 1 ‰, по 
урбанизированным районам – 8‰; ОКР по стране составил на 2013 г. 
12,5‰, по урбанизированным районам – 14,0‰) [2]. При анализе 
тенденций развития демографических процессов данные районы были 
сгруппированы нами в три группы:

1) Урбанизированные районы с прогрессивным демографическим 
развитием (3 района или 42%), характеризующиеся положительными 
демографическими тенденциями естественного и механического движения 
населения. Дзержинский и Смолевичский районы характеризуются 
относительно «новыми» положительными тенденциями, т. к. естественный 
прирост наблюдается на данных территориях только с середины 2000-х 
гг. (таблица 1). В Смолевичском районе наблюдается резкий переход к 
прогрессивному развитию за счет нескольких факторов: 1) сокращению 
смертности (от 20 ‰ до 14,3‰); 2) положительному сальдо миграции, т. к. 
в данном районе происходит реализация первого этапа развития городов-
спутников Минска. В Минcком районе сценарий демографического 
развития более динамичен и положительные демографические тенденции 
наблюдаются с начала 2000-х гг., которые обусловлены наличием 
«магнита» – г. Минск. Численность населения Минского района возросла 
за период 2000-2014 гг. на 20% [2].

2) Урбанизированные районы со стационарным демографическим 
развитием характеризуются тенденциями развития демографических 
процессов, близким к среднереспубликанским (таблица 1). К данной 
группе относятся 3 района или 42,9%. Данные районы характеризуются 
относительно невысокими отклонениями от страновых показателей в 
естественном (ОКР – 12,9‰,ОКС – 13,0‰, КЕУ – -0,1‰) и механическом 
движениях населения [2].

3) Урбанизированные районы с регрессивным демографическим 
развитием характеризуются сокращением численности населения за 
счет естественной и механической убыли населения, более низкими 
демографическими показателями, чем по стране. К данной группе 
относится один район – Пуховичский, характеризующийся естественной 
(-2,9‰) и механической (-1‰) убылью населения. В нем наблюдается 
тенденция к сокращению смертности (в 2010 г. 17,9‰, 2013 г. – 16,2‰), 
связанная со «сглаживанием» структуры населения. В дальнейшем, у 
данного района будет наблюдаться менее «экстремальное» развитие 
демографическое развитие [2].

В результате исследования была выявлена дифференциация 
демографических процессов в урбанизированных районах, а также 
выделено несколько сценариев демографического развития, которые 
могут быть использованы для усовершенствования территориального 
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планирования в столичном регионе и в других областях Республики 
Беларусь.
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Шабашова Л. Ю.
Інститут географії НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОЛЮСІВ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ПРИЛЕГЛУ ТЕРИТОРІЮ

Концепція полюсів соціально-економічного зростання покладена в 
основу державної регіональної політики, головною метою якої є створення 
умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку 
України, підвищення рівня життя населення, забезпечення гарантованих 
державою соціальних стандартів для кожного жителя незалежно від місця 
проживання. За цією концепцією відбувається концентрація передових 
галузей економіки в центрах з найбільш сприятливими умовами для 
отримання максимального прибутку від капіталовкладень. Полюс 
зростання повинен характеризуватися високими темпами зростання, а 
також генерувати імпульси розвитку на прилеглу територію, сприяти 
економічній активності. 

Вважається, що на початкових етапах формування полюсу зростання 
відбувається накопичення потенціалу, в першу чергу людського. Залучені 
в центр інвестиції дають можливість нарощувати кількість робочих 
місць, відповідний рівень оплати праці, що стає привабливим для 
працездатних верств населення. Найближче розташовані поселення з 
високим рівнем розвитку інфраструктури отримують додаткові стимули 
від центру, наприклад за рахунок приміської спеціалізації сільського 
господарства; стають частиною полюсів зростання, здатні більш гнучко 
пристосовуватися до змін соціально-економічної ситуації. 

Найбільш вразливими виявляються віддалені, переважно сільські 
території, поселення найнижчого ієрархічного рівня з недостатнім рівнем 
розвитку транспортної інфраструктури. Працездатне населення цих 
районів не забезпечене місцями прикладання праці і ресурсами для зміни 
ситуації, тому змушене шукати місце роботи в інших населених пунктах. 
Міграційне «вимивання» демографічного і працересурсного потенціалу 
віддалених районів послаблює потенціал їх соціально-економічного 
розвитку, розселенських зв’язків та призводить до вилучення територій 
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з системи господарювання. Знелюднення периферійних районів 
негативно позначається на очікуваному ефекті від розвитку полюсу 
зростання: низький рівень транспортної, медичної, освітньої, фінансової 
інфраструктури робить неможливим сприйняття імпульсів розвитку від 
центру, що звужує ринок збуту, знижує інтенсивність зв’язків. Центр 
виявляється «замкнутим на собі», відбувається лише внутрішній розвиток, 
обмежений поступовою втратою джерел потенціалу. Це може бути 
виправдано з економічної точки зору, але в соціальному аспекті становить 
небезпеку.

Ефективне функціонування полюсів соціально-економічного 
зростання можливе лише у тісній взаємодії центру і прилеглої території. 
Розвиток пропульсивних галузей у центрі і формування полюсу соціально-
економічного зростання відбувається за законами ринкової економіки: 
інвестицій спрямовані на максимальний прибуток від використання 
конкурентних переваг території. У той же час периферійні райони 
потребують підтримки з боку держави. Це стосується, в першу чергу, 
розбудови і модернізації транспортних шляхів, розвитку комунікацій, 
виробничої і невиробничої інфраструктури. У випадку периферії інвестиції 
не спрямовані на максимальний швидкий прибуток, але в перспективі це 
сприятиме більш гармонійному розвитку території держави. 

Особливості прилеглої території зумовлюють різну інтенсивність 
проникнення імпульсу залежно від рівня розвитку транспорту і 
комунікацій, що необхідно враховувати при розробці регіональних 
програм. Об’єктами регіональної політики поряд із містами повинні стати 
різні види прилеглої території – виникає необхідність індивідуального 
підходу до розробки заходів стимулювання розвитку периферії в кожному 
регіоні. Прилеглі до центру райони характеризуються різними «вихідними 
даними»: віддаленість від центру, природно-ресурсний і демографічний 
потенціал, функції. Виділення типів поселень (сільськогосподарські, 
рекреаційні, транспортні, приміського господарювання, добувної 
промисловості, більш або менш віддалені тощо) дозволить здійснювати 
виважену адресну підтримку, розробити систему заходів для стимулювання 
соціально-економічного розвитку. 

Важливою також є підтримка людського потенціалу, в першу чергу 
працездатних верств населення, як головного ресурсу розвитку регіону. 
Міграційний відтік населення можливо послабити завдяки наявності 
місць прикладання праці, умов для ведення бізнесу тощо. Хоча зростає 
значення освіти і кваліфікації населення, у сучасних умовах молодь 
периферійних районів, здобуваючи освіту, прагне не повертатися додому, 
оскільки там немає можливості реалізації. Створення сприятливих 
умов для кваліфікованих спеціалістів, можливостей належного рівня 
оплати праці і самореалізації може стати одним з напрямків соціального 
захисту населення. Таким чином, реалізація концепції полюсів зростання 
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передбачає виважену взаємодію ринкових законів розвитку пропульсивних 
галузей і соціальних заходів з боку держави, спрямованих на пом’якшення 
диспропорцій розвитку центру і прилеглих територій.

Шевчук С. М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

ПРОБЛЕМИ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
НАУКОВИХ ШКІЛ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ

Розвиток суспільної географії визначається загальним історичним 
процесом, оскільки наука приймає відповідну як зовнішню так і 
внутрішню форму під дією загальносвітових інтелектуальних та 
внутрішньодержавних соціально-економічних умов, її творення 
відбувається у конкретних історичних реаліях під впливом усіх інших 
соціальних і культурних явищ. Питання рушійних сил розвитку суспільно-
географічної науки є одним із центральних в історії української географії. 

Фактори, що визначають розвиток науки, зазвичай поділяють на 
зовнішні та внутрішні. Хоч єдності стосовно підходів щодо розуміння цих 
факторів серед вітчизняних як і зарубіжних вчених немає, як правило під 
внутрішніми розуміють когнітивні фактори, а під зовнішніми – соціальні 
фактори. В зарубіжній науці упродовж другої половини ХХ століття 
оформилися два головні методологічні напрями, щодо розуміння факторів 
її розвитку: інтерналізм (А. Койре, Дж. Рендел, А. Кромбі, А. Холл) і 
екстерналізм (Дж. Бернал, Р. Мертон, Е. Цильзель, Дж. Нідам, С. Мейсон та 
інші). Головна суть інтерналізму полягає в тому, що наука сама визначає 
напрями свого розвитку, і для вирішення конкретних завдань їй необхідні 
не зовнішні поштовхи, так би мовити поштовхи «із соціальної реальності», 
а потрібна творча напруженість самого наукового мислення. Екстерналізм 
розглядає науку як активну соціальну силу, що розвивається під дією 
суспільних запитів, з другорядним впливом чинників внутрішньої логіки 
науки. Наука завжди існує у певних соціально-культурних умовах, вона 
взаємодіє та щільно пов’язана з іншими сферами діяльності: економічною, 
політичною, ідеологічною. Ці зв’язки мають хоча й соціальний характер, 
але все ж здійснюють на науку вплив. Такі зовнішньонаукові зв’язки 
здійснюють помітний вплив на науку, являючи собою її «зовнішню 
соціальність». Вчений у процесі наукової діяльності вступає в систему 
соціальних стосунків у межах наукового співтовариства, тобто внутрішньо 
наукових стосунків, що в сукупності відбивають специфіку наукової 
діяльності. 

Розвиток суспільно-географічної науки має свою логіку, яка 
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зумовлена активністю суб’єкта, що пізнає, тобто ступенем застосування 
вже накопиченого знання для отримання нового. Формування наукових 
проблем, розробка нових методів дослідження та їх використання для 
розв’язання завдань суспільно-географічної науки, введення у обіг 
нових наукових понять, гіпотез чи теорій однозначно відображає вплив 
соціальних і культурних чинників на формування логіки розвитку науки. 
Внутрішні закономірності розвитку науки відбивають активний вплив уже 
набутого знання на можливість отримання нового у процесі дослідження.

Разом з тим, наука не лише піддається впливу зовнішніх впливів, 
але й сама чинить їм опір, якщо вони загрожують руйнацією її власної 
логіки. Саме тому, розвиток суспільно-географічної науки слід розглядати 
не як стихійний, а закономірний процес, що відбувається під впливом 
як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Але лише при умові відносної 
самостійності науки, від тих умов, що визначають її розвиток, можлива 
поява і прояв її внутрішньої логіки. Історичні особливості розвитку 
суспільства на тому чи інші етапі формують внутрішні умови розвитку 
суспільно-географічної науки, висувають перед нею конкретні актуальні 
для того чи іншого періоду проблеми, які необхідно науці вирішувати. 
В постановці цих наукових проблем простежується дія цілого ряду 
соціальних чинників. Досліджуючи внутрішні, власне наукові, чинники 
розвитку української суспільної географії варто враховувати й тенденції 
розвитку світової науки, що впливають на неї та визначають, за відсутності 
внутрішньо-державних деструктивних факторів, її загальні тенденції 
розвитку. Саме такий механізм дозволяє забезпечувати поступальний 
хід наукового пошуку в умовах руху наукової думки в світлі передових 
тенденції її світового розвитку при умові сприятливих внутрішніх 
культурно-історичних чинників і внутрішньої логіки самої науки. Як 
стверджує М. Пістун, досліджуючи особливості становлення та розвитку 
наукових шкіл в українській суспільній географії варто проаналізувати 
перш за все зовнішні передумови та внутрішні чинники, тобто власні 
генетичні наукові джерела формування, досягнення та доробок лідерів за 
певний історичний період розвитку науки. Актуальність такого підходу 
підкреслюється заполітизованістю даного питання, а також закритістю 
архівів протягом тривалого часу розвитку суспільної географії в Україні. 

Історія української географії не може розглядатися у власному 
інтелектуальному вакуумі, ізольованою від зовнішнього впливу розвитку 
світової географічної науки та внутрішньодержавних економічних, 
соціальних, політичних і культурних процесів. Становлення та розвиток 
наукових шкіл в українській суспільній географії у ХХ столітті варто 
розглядати через призму впливу тенденцій розвитку географічної науки 
в світі, в СРСР, і власне в Україні. Не може залишатися поза увагою й 
внутрішня логіка формування наукових колективів та реалізації їх науково-
дослідницького пошуку. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальність дослідження. Доступність освітньо-виховних послуг 
передбачає реалізацію права кожного громадянина України відвідувати 
дошкільний навчальний заклад, отримати середню освіту та мати 
можливість здобути такий фах, який потрібен на ринку праці й сприятиме 
самоствердженню особистості. Рівень освіти і культури є одним із 
пріоритетів розвитку нашої держави. Розвиток ОВК та його територіальна 
структура у прямій залежності від рівня соціально-економічного розвитку 
кожного із адміністративних районів та області зокрема. 

Таким чином, в Україні прийнята система законодавчих актів щодо 
розвитку сфери освіти та культури. Разом з тим проблеми подолання 
територіальних відмін у наданні якісних освітніх та культурних послуг 
усім громадянам країни та пом’якшення територіальних диспропорцій 
у задоволенні потреб господарства у фахівцях різних спеціальностей 
залишаються невирішеними. Тому актуальність дослідження зазначених 
проблем зростає.

Метою роботи є розкриття впливу чинників на формування і 
функціонування освітньо-виховного комплексу Волинської області. 

Результати дослідження. Прийняття ефективних управлінських 
рішень у галузі освіти та культури можливо на підставі науково 
обґрунтованого удосконалення взаємозв’язків між населенням, його 
розселенням і розміщенням НЗ, наукових установ, обслуговуючих 
підприємств, виробництва та органів управління. Тому виникає потреба 
у суспільно-географічних дослідженнях, спрямованих не лише на 
характеристику окремих компонентів освітнього комплексу (ОК) держави, 
а й покликаних зробити оцінку ОК як важливого чинника соціально-
економічного розвитку України.

У найбільш загальному вигляді сукупність чинників, що впливають на 
розташування та розвиток культурно-освітнього комплексу, обумовлюючи 
його регіональні відмінності, поділяють на:

- ті, що безпосередньо визначають створення мережі об’єктів (зокрема 
досягнутий рівень розвитку та структуру матеріального виробництва 
регіону, особливості системи розселення, чисельність та статевовікову 
структуру населення, рівень урбанізації, виконання територією 
рекреаційних функцій, стан транспортних шляхів тощо);

- ті, що визначають потребу в послугах соціального призначення, 
тобто впливають побічно, зокрема, через життєві потреби людей та 
систему розподільчих відносин (розмір грошових доходів населення, 
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особливості побуту, що визначаються міським або сільським способом 
життя, освітній рівень, національні традиції, фонд вільного часу населення 
тощо) [1].

Усі чинники формування та розміщення культурно-освітнього 
комплексу залежно від походження та соціально-економічного змісту 
можна поділити на такі групи:

1. Економіко-географічні (рівень та темпи розвитку територіально-
виробничих комплексів, транспортні зв’язки);

2. Соціально-демографічні (чисельність населення, статево-вікова 
структура, міграційні процеси, освітній рівень населення, установи 
охорони здоров’я, підприємства торгівлі);

3. Історико-географічні (національні традиції, особливості розвитку 
даного регіону);

природно-географічні (географічне положення регіону, особливості 
клімату, рекреаційні умови);

Проте в процесі формування і функціонування культурно-
освітнього комплексу діють специфічні чинники, які обумовлюються 
освітньо-культурною політикою держави, потребою суспільства у 
відповідному інтелектуальному потенціалі, національними освітніми і 
культурними традиціями тощо. Ці чинники виступають як національні і 
є концептуальними. Відповідно до концепцій розвитку освіти і культури 
в певні періоди висуваються нові вимоги щодо удосконалення змісту та 
стандартів освіти та культури[2].

Однак ці чинники мають підкріплюватись реальними показниками, 
які безпосередньо впливають на можливості реалізації освітніх та 
культурних концепцій (фінансування освіти і культури, стан забезпечення 
її сучасними засобами навчання і виховання, наявний контингент дітей 
різних вікових груп, фінансові можливості батьків, стан основних засобів 
освіти і культури та ін.). Важливе значення мають також психологічні 
чинники, які утверджують мотиваційний вплив на необхідність освітньої 
підготовки молодих людей до життя і праці в умовах нової соціально-
економічної системи.

Аналіз характеристики чинників впливу на формування і 
функціонування ОВК дає нам можливість розглянути сучасний її стан: 
ОВК Волинської області відзначається ієрархічністю та наявністю 
точкових, локальних і регіональних елементів. На основі опрацьованого 
статистичного матеріалу щодо кількості виховних та освітніх закладів 
нами запропонована і розроблена ієрархічна структура територіальної 
організації ОВК. У територіальній структурі Волинського освітньо-
виховного комплексу нами виділено 1 освітньо-виховний вузол (Луцький), 
8 освітньо-виховних районів, 14 освітньо-виховних центрів І рівня, 4 
освітньо-виховних центрів ІІ рівня, 348 освітньо-виховних пункти І рівня, 
352 освітньо-виховних пункти ІІ рівня. Унаслідок розгалуженої мережі 
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освітньо-виховних закладів, зменшення наповнюваності та погіршення 
матеріально-технічної бази закладів освіти, у цілях оптимізації 
мережі виокремлено освітньо-виховні округи (вони накладаються на 
адміністративні межі районів) [2].

Висновки. Пріоритетність тих чи інших чинників щодо впливу на 
функціонування культурно-освітнього комплексу повинна надаватись 
соціально-економічним, які обумовлюють соціальну базу культури і 
освіти. При цьому не треба ігнорувати природно-географічні чинники, 
які створюють середовище навчально-виховного процесу (краєзнавче, 
природне, традиційне, виховне тощо). Тому без всебічного аналізу окремих 
груп чинників неможливо скласти оптимальну схему територіальної 
організації культурно-освітнього комплексу та визначити найбільш 
обґрунтовані напрямки внутрішньо регіонального покращення його 
функціонування.
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Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона 
Черного моря
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НИЦ ВС Украины

КОНЦЕПЦИЯ НИЦ ЗСУ МОНИТОРИНГА ПОДВОДНОЙ 
ОБСТАНОВКИ МОРСКОЙ АКВАТОРИИ АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

Целью исследования является развитие и совершенствование 
опубликованной концепции развития робототехнических технологий 
в пределах морской экономической зоны Украины. Для достижения 
этой цели необходимо выполнить аналитический обзор существующих 
зарубежных концепций развития подводных робототехнических 
комплексов и адаптировать наиболее перспективные технические решения 
для географических, гидрографических, гидроакустических и других 
условий в пределах морской экономической зоны Украины. 

Специфика использования недорогих невозвращаемых подзаряжаемых 
подводных роботизированных комплексов сетецентрических систем 
заключается в небольшом энергетическом ресурсе, ограничивающем 
радиус его действия, возможность транспортировать грузы, применять 
энергоемкие системы радиоэлектронной борьбы, средства активной 
гидролокации и др. С другой стороны, высокий «интеллект» современных 
подводных робототехнических комплексов позволяет выдвигать высокие 
требования к автономности, многофункциональности, поддержке 
коллективного поведения. Решение проблемы энергообеспечения в 
пределах территориальных вод Украины возможно путем подзарядки 
аккумуляторов подводного робототехнического комплекса от донных или 
плавающих энергогенерирующих систем. В то же время, целесообразна 
комплектация аппаратов системами подзарядки от возобновляемых 
источников энергии, например, солнечной энергии, энергии волн, разницы 
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температуры поверхностных и придонных вод.
Первый практический опыт создания создания сетецентрических 

систем подводных робототехнических комплексов получен в рамках 
проекта subCULTron стоимостью 4,55 млн. $. В его рамках этого проекта 
задействовано 120 микроробототехнических комплекса трёх типов. 
Плавающие по поверхности роботы «aPads» относятся к элементам 
инфраструктуры, обеспечивающей позиционирование и связь рабочих 
подводных робототехнических комплексов «aFish» и элементов донной 
инфраструктуры – стационарных робототехнических комплексов – 
«aMussels». 

В качестве примера подводной инфраструктуры, обеспечивающей 
подводную связь, в том числе ретрансляцию информации по сети 
подводных робототехнических комплексов и донных станций можно 
привести проект «Морская паутина». Кроме передачи получаемой 
информации сетиметрическая система должна в режиме «online» 
обеспечивать позиционирование подводных робототехнических 
комплексов. В связи с тем, что системы спутниковой геодезии не работают 
под водой, обычно используют инструменты инерциальной навигации, 
определение надводного положения подводного роботизированного 
комплекса с помощью GPS. Создание дополнительных систем 
определения координат по данным маяков донной геодезической сети, 
используя береговую инфраструктуру в виде объектов радиогеодезии, 
радиопеленгации, позволит повысить надежность функционирования 
сетеметрической системы в целом.

Выводы. Предложенная концепция НИЦ ЗСУ мониторинга 
подводной обстановки морской акватории Азово-Черноморского региона 
имеет двойное применение. Создание сетецентрической системы на базе 
подводных робототехнических комплексов, кроме решения военных задач 
может быть использована для охраны биологических и минеральных 
ресурсов, инспекции экологической обстановки. Затраты на создание 
такой системы значительно ниже затрат на экологический мониторинг, 
осуществляемый с использованием научно-исследовательских судов 
УкрНЦЭМ.
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ГОЛОВНІ НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНО-КРАЄЗНАВЧИХ 
АТЛАСІВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Для вивчення рідного краю серед різноманіття існуючих сьогодні 
інформаційних джерел важливим залишаються шкільно-краєзнавчі атласи 
адміністративних областей – комплексні картографічні твори, призначені 
в основному для учнів загальноосвітніх шкіл, що застосовують їх як 
навчально-наочні картографічні посібники, для мандрівників і краєзнавців 
при використанні в тому числі у подорожах і дослідженнях, а також для 
пересічних користувачів. На картах вказаних атласів міститься докладна 
інформація про природно-ресурсний потенціал регіону; розміщення 
населення та розселення; територіальний розподіл галузей економіки, їх 
структуру; історико-географічні особливості області тощо. Користування 
шкільно-краєзнавчими атласами не потребує спеціальної підготовки. 
А через відсутність інших регіональних атласів, вони мають значну 
популярність, являючись по суті загальнодоступними.

За час від створення і видання першого в межах сучасної України 
шкільно-краєзнавчого атласу Київської області (1985) минуло 30 років. 
Будучи відносно новим видом картографічних творів, вказані атласи 
станом на сьогоднішній час видані на територію лише 18 адміністративно-
територіальних одиниць країни. Їх структуру, кількість карт у них, формат 
друку тощо регламентували відповідні типові нормативно-технічні 
документи картографо-геодезичної служби колишнього СРСР. 

За часів незалежності України за дещо спрощеною програмою зі 
зменшеною кількістю тематичних карт по окремих блоках карт природи 
та соціально-економічних (по 1 у кожному блоці) для вивчення географії 
рідного краю в загальноосвітній школі було створено атласи однакового 
формату «Харківська область» (1998) та «Miй Київ» (2001). Крім цього 
для більшості областей країни розроблено та видано серію ілюстрованих 
атласів «Моя мала Батьківщина». 

Аналіз краєзнавчих атласів областей різних серій та років видання 
показав, що вони мають однакову структуру, що визначається як типова 
для комплексних атласів. Зважаючи на те, що видання останніх їх 
оригіналів було здійснено більше 10 років тому, доцільно говорити про 
застарілість, зокрема, соціально-економічних карт усіх видань (як за 
показниками картографування, так і інформаційним їх наповненням). З 
такої точки зору можна говорити про існуючий стан атласного шкільно-
краєзнавчого картографування як такий, що не відповідає сучасним 
теоретичним і практичним запитам і потребам.

Враховуючи сучасну соціально-економічну ситуацію в країні, 
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відсутність належного фінансування державних картографічних 
підприємств у частині регіонального тематичного картографування, 
але з урахуванням значимості та необхідності краєзнавчих (шкільно-
краєзнавчих, навчально-краєзнавчих) атласів областей і ситуації в сучасній 
картографії, пов’язаної, зокрема, з впровадженням геоінформаційних 
систем і технологій, доцільно окреслити головні напрями їх розвитку, 
спрямовані на: 

- удосконалення єдиних нормативно-технічних документів по 
створенню регіональних атласів областей з урахуванням особливостей 
нових теоретичних концепцій в картографії, актуальних груп 
картографічних творів, класифікаційних ознак для представлення 
показників картографування, розвитку технічного та програмного 
забезпечення створення карт із забезпеченням внутрішньої єдності для 
виконання функцій джерела узгодженої просторової інформації;

- актуалізацію інформаційної основи картографування, що має 
забезпечуватись динамічною електронною базою даних геоінформаційної 
системи, якою має стати шкільно-краєзнавчий атлас регіону; 

- забезпечення публікації атласів в мережі Інтернет та/або на компакт-
дисках для доступності у користуванні ними кожного бажаючого, хто має 
комп’ютер, електронний планшет або інший засіб перегляду.

Вказані головні напрями розвитку шкільно-краєзнавчих атласів 
регіонів країни за умови їх реалізації дадуть змогу забезпечити різні 
групи користувачів повною, точною та достовірною картографічною 
інформацією про певну територію, являючись по суті сучасною моделлю 
геосистеми відповідної адміністративної області.

Маляренко О. С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ 
ОСНОВНИХ ОРОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИАЗОВСЬКОЇ 

ВИСОЧИННОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС saGa

У процесі дослідження ландшафтів та їх картографування засобами 
ГІС, важливим природним компонентом, який потребує детального 
аналізу та морфологічної структуризації є рельєф, оскільки, по-перше, він 
є чинником перерозподілу речовинно-енергетичних потоків, по-друге, на 
основі ідентифікації та параметризації різних його елементів може бути 
здійснена диференціація ландшафтів (виокремлення одиниць ландшафтних 
територіальних структур, наприклад генетико-морфологічної).

На сучасному етапі роль рельєфу, як особливої складової ландшафту, 
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здебільшого аналізується на основі використання цифрових моделей 
рельєфу (ЦМР). Значна кількість автоматизованих методів і алгоритмів 
обробки цифрових моделей висот (Digital Elevation Model (DEM)) та 
виокремлення морфологічних форм рельєфу була розроблена та застосована 
Ван Гаансом, МакМіланом, Петтапісом, Ноланом, Годдардом, Вудом, 
Вілсоном і реалізована у програмному забезпеченні ГІС як із ввідкритим 
вихідним кодом (SAGA, GRASS, gvSIG), так і у вигляді окремих програм 
і програмних пакетів (MICRODEM, LandSerf, TAPES set, DiGeM, TAS 
GIS тощо) [4, 5]. Звідси, завданням нашого дослідження є використання 
автоматизованого підходу ідентифікації та морфологічної структуризації 
основних елементів орографії на прикладі Приазовської височинної області.

У даному дослідженні ми використовували ГІС SAGA 2.1.2, а за 
вихідні дані правила (суб)глобальна цифрова модель висот SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) DEM (Digital Elevation Model) 4, що має 
просторову роздільну здатність 3″ (≈90 м), розмір стандартного фрагменту 
розграфки 5°×5° 6 001×6 001 пікселів, завантаженого із [6] у форматі 
GeoTIFF (16-бітне ціле з діапазоном значень від -32 768 до 32 767) iз 
вбудованою географічною прив’язкою, значення NoData -32 768 [1].

Зазначений знімок було імпортовано в середовище ГІС SAGA 2.1.2 
та перепроектовано із географічної системи координат на основі еліпсоїда 
WGS 84 у спроектовану систему координат Universal Transverse Mercator 
(UTM). Подальший алгоритм роботи полягав у фільтруванні SRTM знімку за 
допомогою однорідного фільтру Simple Filter, при цьому у групі Оptions, для 
перерахунку значень центральної комірки на основі значень її сусідів було 
обрано Edge Filter, який здійснює підсилення брівок рельєфу – виділення 
ліній з високою варіативністю значень (наприклад, ліній перегину рельєфу).

Для безпосередньої ідентифікації та морфологічної структуризації 
рельєфу досліджуваної фізико-географічної області, нами було застосовано 
«топографічний» індекс TPI (Topographic Position Index), котрий базується 
на порівнянні абсолютної висоти даної точки (або комірки DEM) і 
середньої висоти точок у певному буфері навколо вихідної точки, при 
цьому позитивні значення TPI індексу відповідають підвищенням земної 
поверхні; негативні – пониженням; значення близькі до нуля вказують на 
те, що дана поверхня є рівниною [2]. Це дозволило ідентифікувати 10 груп 
морфологічних одиниць земної поверхні (за класифікацією [3]): 1) річки і 
тимчасові водотоки (каньйони, глибоко врізані русла річок); 2) дренувальні 
ділянки середніх частин схилів (у т. ч. не глибокі долини); 3) дренувальні 
ділянки височин (у т. ч. витоки); 4) долини, лощини (U-подібні долини); 
5) рівнини; 6) відкриті схили; 7) пригребневі схили (у т.ч. столові гори); 
8) локальні хребти (у т.ч. пагорби у долинах); 9) середньовисокі хребти 
(у т.ч. кряжі та невисокі пагорби на рівнинах); 10) високі хребти (кряжі, 
вододіли). Експериментальна ідентифікація перерахованих елементів 
зображена на (рис.1).
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Отже, індекс чітко вказує на фрактальні властивості рельєфу, а самі 
результати ідентифікації хребтів і долин відображають не тільки самі 
елементи, але і їх просторову (порядкову) ієрархію, що у подальшому 
стане корисним створення ландшафтної карти досліджуваного регіону.
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Рис. 1. Морфологічна структура Приазовської височинної області
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ГЕОСТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КАРТУВАННЯ РОЗПОДІЛУ 
РІЧНИХ КІЛЬКОСТЕЙ ОПАДІВ

Кількість атмосферних опадів є важливим кліматичним елементом 
та однією з головних складових водного балансу території. Детальне 
картування їхнього розподілу має важливе наукове та прикладне 
значення. Карти розподілу сезонних та річних кількостей опадів входять 
до комплексних географічних атласів, відображуючи загальну картину 
розподілу ресурсів вологи. Створення таких карт на основі точкових 
даних метеостанцій передбачає процедуру інтерполяції – відтворення 
структури просторового поля певної змінної за значеннями цієї змінної 
(та, можливо, пов’язаних із нею інших змінних) в окремих пунктах 
цього поля. Кліматичні карти, опубліковані в Україні до цього часу (див., 
зокрема, «Атлас природных условий и естественных ресурсов УССР, 
1978 р.»; «Національний атлас України, 2007») є дрібномасштабними і 
не передають достатньою мірою місцевих закономірностей в розподілі 
кліматичних характеристик. Методичні підходи до побудови цих карт 
є значною мірою суб’єктивними, а їхній зміст нерідко суперечливий і не 
узгоджений між собою.

Точність і достовірність кліматичних карт значною мірою залежить від 
використання адекватної і коректної методики інтерполяції даних. Сучасні 
геостатистичні методики та програмні засоби, що їх реалізують, надають 
можливість вирішити дане завдання в об’єктивний, формалізований, 
теоретично та математично обґрунтований спосіб. Важливе значення при 
цьому також можуть мати детальні просторово розподілені дані щодо 
ландшафтних параметрів, які впливають на кліматичні характеристики і 
можуть бути індикаторами останніх. Так, детальність сучасних цифрових 
моделей рельєфу (ЦМР) складає десятки м, що на порядки менше від 
просторової щільності мережі метеостанцій і метеопостів.

За умови наявності таких допоміжних даних оптимальною методикою 
інтерполяції кліматичних характеристик є регресійний кріґінг, який є 
найкращим лінійним незміщеним передбачувачем просторових даних. 
Даний метод полягає у побудові моделі множинної регресії, в якій 
незалежними предикторами кліматичної характеристики зокрема можуть 
бути морфометричні параметри рельєфу, а залишкові відхилення моделі 
регресії інтерполюють методом кріґінгу (геостатистична інтерполяція).

В нашій роботі використано дані плювіометричних спостережень 34 
метеостанцій, розміщених в межах західних регіонів України, для яких 
розроблені безперервні ряди спостережень за кількостями опадів за період 
1961–1991 рр. Предикторами були морфометричні показники, обраховані 
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за ЦМР з роздільною здатністю 720 м, локально та у ковзаючому колі 
різних діаметрів для врахування нелокальних ефектів. Усі метеостанції 
було поділено на дві групи: гірські (14 станцій) та рівнинні (20 станцій); 
умовним критерієм поділу була ізогіпса 450 м. Було побудовано одну 
загальну інтерполяційну модель, а також окремі моделі для кожної з 
цих груп. Як потенційні предиктори кількостей опадів розглянуто низку 
морфометричних параметрів. Різні розміри ковзаючого кола, в якому 
визначались ці параметри, дозволили охарактеризувати їхній нелокальний 
вплив на різних масштабних рівнях. Для перевірки значимості і сили 
зв’язку використано статистичні міри і критерії, а також результати 
перехресної перевірки передбачень моделі методом виключення по одному.

Модель, побудована за даними усіх 34 метеостанцій виявила, що 
істотний вплив на розподіл кількостей опадів мають такі показники 
(в порядку зменшення сили зв’язку): вертикальне розчленування у 
ковзаючому колі 10 км; локальна абсолютна висота метеостанції; фактор 
експозиції у ковзаючому колі 50 км; абсолютна висота у ковзаючому 
колі 7 км. Сила зв’язку виявилась високою: скоригований коефіцієнт 
детермінації R2=0,97. Аналогічний перелік істотних параметрів і близькі 
показники сили зв’язку показала модель, побудована на основі даних 
гірських метеостанцій. Результати моделювання даних рівнинних 
метеостанцій, проте, показали суттєву відмінність: суттєвим виявився 
вплив фактору експозиції у ковзаючому колі 50 км та вертикальне 
розчленування у ковзаючому колі 10 км, тоді як впливу абсолютної 
висоти виявлено не було, а загальний показник сили зв’язку виявився 
суттєво меншим: R2=0,67. Отже, характер впливу морфометрії рельєфу 
на розподіл кількостей опадів суттєво відрізняється для гірських і 
рівнинних місцеположень (більш детально дослідити вплив положення в 
ландшафтній структурі не виявилось можливим через невелику кількість 
пунктів спостережень). Використання різних моделей для гірських і 
рівнинних метеостанцій дозволило зменшити середньоквадратичну 
похибку інтерполяції до 43,4 мм (порівняно з 49,3 мм при використанні 
однієї спільної моделі).

Виявлено також відсутність значимого просторового зв’язку 
серед залишкових відхилень регресійних моделей, що унеможливлює 
використання геостатистичних методів їх інтерполяції.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
В КАРТОГРАФІЇ

Дослідження продуктивності праці складає важливу частину 
успішного функціонування як для підприємства, так і для галузі в цілому, 
особливо в умовах ринкових відносин. Картографія досить показова 
наука і галузь для вивчення і оцінки продуктивності праці. Виготовлення 
карт передбачає велику кількість різноманітних технологічних процесів, 
серед яких наявні рутинні і творчі, прості і складні, задачам притаманна 
багатоваріантність їх вирішення. З іншої сторони, кількість обладнання і 
його вартість суттєво менша, ніж у матеріаломістких галузях економіки. 
Широко використовується комп’ютерна техніка, але нею робота не 
обмежується. Наявні прості і складні, аналогові і цифрові прилади – від 
лінійки і циркуля до 3D-сканерів і супутників, комерційні і безкоштовні 
програми, вітається використання інструментального програмного 
забезпечення. В суміжних галузях (геодезії) мають місце польові роботи 
і дослідження. Картографи працюють із широким спектром даних і 
різними способами їх представлення, фактично картографія зводиться 
до маніпулювання формою представлення інформації. Особливе місце 
займає регуляризація даних. В той же час ставляться високі вимоги до 
якості виконуваних робіт, однак помилки не мають критичного впливу, 
як у машинобудуванні, тому можна досліджувати закономірності їх 
виникнення.

Розглянемо актуальність дослідження продуктивності праці на 
прикладі створення довідково-інформаційної системи з природних і 
техногенних надзвичайних ситуацій (ГІС ПТНС). Виготовлення цієї ГІС 
передбачено дослідженням по темі «Екологічна і природно-техногенна 
безпека України в регіональному вимірі», яку виконує Сектор регіональних 
проблем економіки і політики. Створення ГІС передбачає картографування 
об’єктів, які становлять потенційну небезпеку для людини та 
навколишнього середовища, сил і засобів реагування на надзвичайні 
ситуації. Ці об’єкти мають просторову прив’язку у вигляді поштової 
адреси, тому процес їх нанесення на карту відомий як пряме геокодування. 
Останній разом зі збиранням вихідної інформації (виконаний економіко-
географами) є найбільш трудомісткими технологічними процесами під час 
створення вищезазначеної ГІС.

Ручне геокодування передбачає візуальний пошук і нанесення 
об’єктів за допомогою геосистеми по підкладинці або онлайн-основі, 
яка містить або дозволяє встановити адреси об’єктів. Вибрана методика 
передбачає використання ArcInfo, яка в свою чергу дозволяє виконувати 
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геокодування по онлайн-підкладинці OpenStreet Map. Атрибути вже 
нанесених об’єктів вносяться шляхом копіювання-вставки з електронної 
таблиці. Ефективність геокодування таким способом досить низька 
і витрати робочого часу складають від 1 до 5 хвилин на один об’єкт. 
Перевагою такого способу є відносна нечутливість до якості вхідних даних 
і географічної основи.

Якщо ж спробувати проаналізувати цю задачу не з технологічної 
точки зору, а з економічної, то можна виявити, що робота складається 
з серій операцій, які повторюються. Вони є ознакою процесу, який 
підлягає автоматизації. Це підтверджують і структуровані дані, над 
якими здійснюються операції. Параметри виконання цих операцій, 
представлення їх аргументів і результатів можна привести до одного 
вигляду і автоматизувати виробничий процес.

Зрозуміло, що розроблення складного алгоритму автоматизації 
ефективне за наявності великого об’єму роботи, а застосування його дасть 
ефект тільки для груп об’єктів понад 20-30 в порівнянні з класичною 
методикою.

Важливою особливістю розроблення методики виконання таких задач 
є опрацювання кількох різних алгоритмів виконання завдання, оцінка цих 
алгоритмів і їх складових частин на предмет швидкості, якості, точності, 
доступності, сумісності тощо та проектування вихідної методики, яка 
може мати галуження.

Іншими словами, фахівець, який володіє такими методами, беручись 
за виконання завдання, паралельно аналізує кілька алгоритмів його 
виконання. В результаті він або віддає перевагу одному з них, або 
використовує комбінацію алгоритмів, або, що найбільш важливо, пропонує 
зовсім нестандартне рішення, яке, тим не менше, суттєво переважає за 
характеристиками відомі способи. Слід окремо зазначити, що це нове 
рішення не інноваційне (створення інновацій – це зовсім інше питання за 
межами цього дослідження). Це інтеграція методологічних, методичних, 
технічних і економічних покращень, невеликих, якщо їх взяти окремо, 
але які в поєднанні дають суттєвий приріст якості і швидкості виконання 
роботи. Це важливо в тих галузях, де на революційний прорив не 
доводиться сподіватись через певні обмеження (переважно технологічного 
чи технічного плану). 
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КАРТОГРАФІЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З 
ПРИРОДОЗНАВСТВА

Багато років поспіль для навчального курсу з природознавства 
у початковій школі ДНВП «Картографія» випускає друком атласи з 
природознавства. У 2013 році вийшов друком атлас «Природознавство. 
5 клас», а у 2015 році вийшов друком новий атлас «Природознавство. 
1-2 клас» та оновлений за новою програмою атлас «Природознавство. 
3-4 клас», який раніше багато років виходив під назвою «Дивосвіт». 
Вперше було створено навчальні атласи для наймолодших школярів з 
природознавства для всіх класів початкової школи.

Дітям, які у 6 років прийшли до школи, має бути не тільки корисно, 
але і цікаво навчатися. Вони мають із задоволенням гортати сторінки 
атласу, який повинен викликати у дітей інтерес, подив і радість. В атласі 
для 1-2 класів багато матеріалу подано саме в такій формі – «правило 
кісточок» і «котячий термометр» зі сторінок теми «Календар пір року», 
тварини і рослини зі «Світу живої природи», контурні карти із завданнями 
«Перевір свої знання». В новому атласі мінімум текстів, багато яскравих 
малюнків, схем і карт, його зміст дозволяє здобути знання відповідно до 
чинної програми з природознавства і водночас є джерелом додаткової 
інформації.

Зміст навчальної програми структурований за спірально-
концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і 
поглиблення знань та повторне вивчення певних тем з метою глибшого 
проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових 
особливостей дітей». Створюючи атлас «Природознавство. 1-2 клас», було 
враховано те, що тепер багато тем діти мають починати вивчати раніше, 
щоб в наступних класах вони набули спірально-концентричного розвитку. 

Також у програмі з природознавства зазначено, що вона: «має 
інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, 
фізики, астрономії, хімії». Відомо, що така інтеграція давно вже відбулася 
в комплексі географічних наук на стиках з вищеозначеними природничими 
(не фізика і хімія вивчається, а метеорологія, кліматологія, гідрологія, 
геологія; не вся біологія, а геоботаніка і зоогеографія; не вся астрономія, 
а тільки та її частина, що стосується видів рухів Землі у космічному 
просторі тощо). Тобто у вивченні природознавства прерогатива надається 
географії, яка вчителям початкових класів є не простим предметом. Тому 
багато вчителів не обтяжують себе використанням географічних карт і 
схем. Дехто з них просто боїться їх використовувати або не знає як вони 
працюють, і аргументами на кшталт «для дітей це важко» або «вони це 
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не вивчають» вчителі вирішують взагалі з картами не зв’язуватися. Тому 
потрібно проводити картографічну пропедевтику у початковій школі 
та пояснювати вчителям і методистам, що тоненька книжечка без карт, 
яка дублює картинки і тексти товстого підручника, не є атласом. «План і 
карта» – це одна з найважливіших і найскладніших тем географії. Адже 
у 3-4 класі учень уже має знати найпростіші умовні знаки топографічної 
карти (ріки, озера, міста, шляхи сполучення) і розуміти найбільш складну 
тему – «масштаб». Щоб розуміти мову карти, спочатку треба навчити учнів 
читати «план». Сторінка «План твоєї кімнати» з атласу «Природознавство. 
1-2 клас» є картографічною абеткою, яка дозволить послідовно ознайомити 
учнів з умовною мовою спочатку найпростішого плану, а потім і карти. 
На уроках природознавства не обійтись без карт. Сторінки атласу, які 
містять карти «Моя країна Україна», «Світ живої природи», «Походження 
свійських тварин і культурних рослин», допоможуть наймолодшим учням 
оволодіти певним мінімумом знань картографічної номенклатури, щоб 
мати первинне уявлення про географічну карту. Поступове, послідовне 
вивчення плану й карти підготує школярів до роботи з картою в середній 
школі.

Уже на першому уроці початкової школи учні вивчають об'єкти 
та явища живої й неживої природи – це ключова тема, з якої школярі 
починають вивчати навколишній світ і допоможуть їм у цьому навчальні 
плакати «Абетка неживої природи» та «Абетка живої природи», матеріал 
яких подано подібно до того, як вони вивчали абетку у дошкільних 
закладах. 

Щоб найменші краще сприймали природничі об’єкти, явища, 
уявлення про території недоступні для безпосереднього сприймання у 
натурі, вчитель повинен використовувати стінні карти для початкової 
школи. Чим молодший вік школяра, тим простішою повинна бути карта – 
значно зменшене навантаження, тобто кількість об’єктів (номенклатура), 
які на ній зображуються, мінімальна. У 2015 році ДНВП «Картографія» 
видало друком стінну навчальну карту для початкової школи «Фізична 
карта України» масштабу 1: 1 000 000.

Атлас – це помічник для вчителя, якщо вчитель допоможе 
учню зрозуміти мову карти, то це буде наочний посібник-помічник, 
роздивляючись який самостійно, учень отримає стільки інформації, 
скільки може дати тільки довгий опис параграфів з підручника. Якщо 
введено курс з природознавства у початкових класах, то ми просто 
зобов’язані скористатися нагодою, щоб вже з перших класів привчати 
дітей розуміти мову карти і у програмі навчального предмета достатньо 
часу, щоб знайти місце для вивчення тем з природознавства із залученням 
картографічних матеріалів.



173

Полякова Н. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ WEB-СЕРВІСУ

Карти традиційно грають важливу роль для сприйняття геопросторової 
інформації, створення образів простору та місця. В сучасному світі 
Інтернет відкриває значні можливості та сприяє використанню повною 
мірою та в зручній формі просторової інформації. На базі Інтернет швидко 
формується глобальна, інтерактивна, розгалужена інфраструктура WEB-
картографії. Сучасне програмне забезпечення, доступ до баз даних і 
можливість миттєвої перехресної комунікації дозволяють створювати «в 
онлайні» загальнодоступні електронні карти з будь-якою геопросторовою 
інформацією, що оновлюється в режимі реального часу. Спектр 
застосування тут надзвичайно широкий: від спеціалізованих до суто 
побутових потреб.

Сучасна світова система WEB-картографії знаходиться на етапі 
формування і має багатошарову архітектуру, в рамках якої поєднуються 
як глобальні (Google Maps, Яндекс Карты, Open Street Map, Bing Maps), 
так і локальні (Sudan Satellite Sentinel Project, CERA) сервіси широкого 
та власне кризового призначення (Development Seeds, Citivox, Tomnod), 
що можуть бути некомерційними, дослідницькі центри (програма 
«Crisis Mapping and Early Warning» в рамках Гарвардської Гуманітарної 
Ініціативи), різноманітні онлайн-спільноти, блоги, форуми (Green Map 
System, iRevolution і багато інших).

Для забезпечення функціонування картографічного WEB-сервісу 
застосовуюсь, зокрема, власне картографічні джерела – найрізноманітніші 
за фіксованою інформацією, масштабом, призначенням, просторовим 
охопленням картографічні твори, які в традиційній картографії, за певними 
ознаками, прийнято поділяти на: загальногеографічні карти, які, як відомо, 
є основою для створення тематичних карт та тематичні карти різного 
змісту.

З кожним роком все більші можливості надає всесвітня 
комп’ютерна мережа, яка є ефективним швидкодіючим засобом передачі 
найрізноманітнішої інформації, у тому числі карт і знімків. Інтернет 
забезпечує доступ до глобальних інформаційних ресурсів. Важливим є те, 
що просторова інформація подається практично в режимі реального часу.

Інтерент, з одного боку, є джерелом інформації, з іншого – засобом 
створення нових картографічних творів: електронних або комп’ютерних, 
зокрема, WEB-сервісу.

З огляду створення різних за тематикою карт WEB-ресурсу 
логічним є поділ картографічних джерел за змістом (враховуючи відому 
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класифікацію):
- природних об’єктів або фізико-географічні карти; 
- карти суспільних об’єктів;
- соціально-економічні карти.
Серед зазначених широкого застосування, у якості картографічних 

джерел для створення карт WEB-сервісу, набули:
- карти стану навколишнього середовища і природних катастроф;
- карти транспорту, навігаційні, шляхів сполучення;
- карти туристичні, відпочинку, подорожей;
- карти поточних подій, «гарячих» точок планети тощо; 
- навчальні карти й атласи;
- національні атласи окремих країн.
Зазвичай WEB-карта створюється в різних масштабах з можливістю 

зменшення/збільшення масштабу за бажанням користувача WEB-
сервісу. При зміні масштабу відповідно змінюється тематичне та загально 
географічне навантаження WEB-карти. Тому важливим є застосування 
різних картографічних джерел як за масштабом, так и за тематичним 
навантаженням в залежності від тематики WEB-карти, що створюється.

Для зручності в застосуванні картографічні джерела доцільно 
поділити за просторовим або територіальним охопленням, наприклад, 
їх поділ може бути наступним: світу (карти, серії карт, атласи, глобуси), 
півкуль, материків, країни (або груп країн), природних комплексів, 
регіонів країни, областей країни, районів, карти та схеми міст, частин міст 
(центральна/історична частина міста та ін.).

Для забезпечення функціонування картографічного WEB-сервісу 
використовуються різні аналогові та електронні, графічні та текстові 
документи та, враховуючи вищезазначене, не виникає сумнівів, що власне 
картографічні джерела є основним джерелом для створення, редагування 
та оновлення WEB-карти. 

Отже, картографічне забезпечення WEB-сервісу є відповідальним та 
складним етапом враховуючи його особливості функціонування. 
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ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА ПЕРЕВАЖАЮЧІ ВІТРИ В 
м. ЛУЦЬКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ

Кліматичні умови початку ХХІ століття характеризуються 
підвищенням температури повітря, несподіваними посухами та зливами. 
Глобальні кліматичні зміни активно вивчають кліматологи різних країн 
світу. Аналіз опублікованих матеріалів з питань сучасного клімату України 
також вказує на виражену тенденцію підвищення температури повітря та 
зміни циркуляційних процесів. В той же час, регіональні прояви таких 
змін суттєво відрізняються. Отже, актуальності набуває питання вивчення 
температури повітря та циркуляції атмосфери на регіональному рівні.

Мета дослідження – вияв динаміки температури повітря та її зв'язку 
зі зміною напрямків вітру на прикладі м. Луцька. В процесі наукового 
дослідження опрацьовано строкові спостереження по метеостанції Луцьк 
за період з 2000 року, фондові матеріали ВОЦГМ, наукову періодику. 

За результатами аналізу змін річної температури повітря в Україні з 
кінця ХХ століття відмічається стрімке зростання температури повітря. У 
зимові місяці на 2,6-3,3°С (полісся та лісостеп) та 1,1°С у степу, навесні та 
влітку відповідно на 1,3-1,6°С та 0,7-1,0°С.Загалом, як стверджують вчені, 
середньорічна температура повітря підвищилась на 1 оС [1,3]. 

Відомо, що основними кліматоутворюючими чинниками є: сонячна 
радіація, характер підстилаючої поверхні та циркуляція атмосфери. 
Перші два, загалом, характеризуються стійкістю, а останній – значною 
мінливістю. Порівняно з іншими регіонами України у Волинській області 
та в місті Луцьку більш часто повторюється морське повітря помірних 
широт. Із вторгненням арктичного повітря спостерігаються зниження 
температури повітря, особливо взимку та на початок весни (впродовж доби 
спостерігається різке зниження температури повітря на 20° С і більше) [8]. 
За даними багаторічними даними в м. Луцьку середня температура січня 
становить –5,1°С, в липні +18,4°С. Але впродовж останнього десятиліття 
спостерігається підвищення середньої місячної температури повітря в 
липні до +20,2°С та до +21,9°. Найбільш стрімке підвищення температури 
повітря спостерігається весною та влітку, восени такі зміни більш 
рівномірні, але менш виражені (табл.1). Загальне підвищення температури 
повітря за рік становить +1,5 оС. Ми провели аналіз зміни повторюваності 
напрямку вітру як в річному ході метеоелементів, так і в сезонному 
розподілі.

Встановлено, що впродовж року і по сезонах зменшилась 
повторюваність штилів, південних і західних напрямків вітру при 
підвищенні середньорічної температури повітря до +8,7 оС (на +1,5 оС). 
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Зросла повторюваність південно-східних, північно-східних, східних і 
північно-західних вітрів. Такий розподіл напрямків вітрів, на нашу думку, 
і є одним з факторів зміни температури та регіонального її зростання.

Таблиця 1
Зміна температури повітря (0С), повторюваності (%) напрямків вітру 

та шлилю

Сезони Температура 
повітря

Напрямки вітрів

Штиліпн Пн.-
сх сх Пд.-

сх пд Пд.-
зх зх Пн.-

зх
Зима +0,6 0 +6 -3 +5 -10 -1 -5 +1 -1
Весна +2,0 0 +3 -2 +1 -5 +2 0 +1 -2
Літо +1,7 +1 +1 +1 +9 -2 +1 -8 -2 -6
Осінь +1,2 +1 +5 +2 +4 -9 0 -3 +2 -4
Рік +1,5 0 +3 +2 +5 -7 0 -4 +1 -3

Отже, в межах міста Луцька спостерігається потепління, зумовлене, 
передусім, природними чинниками. Зміна температури повітря та 
напрямків вітру можуть суттєво вплинути на розвиток міського 
господарства, тому отримані результати слід враховувати для адаптації 
роботи комунальних та промислових структур до нових кліматичних 
ризиків, що сприятиме ефективності роботи та енергозбереженню.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСІВ ТЕПЛА НА МЕТЕОСТАНЦІЇ 
«КРАСНОГРАД»

Результати діяльності сільськогосподарського виробництва залежать 
істотно від погодних та кліматичних умов. Однак агрокліматичні ресурси 
України використовуються лише частково. За останні десятиріччя в 
Україні відзначаються деякі зміни кліматичних умов [1], які вплинули на 
вирощування багатьох сільськогосподарських культур, районованих в 
Харківській області.

Сьогодні втрати врожайності від несприятливих явищ погоди 
досить значні. Одним із найнебезпечніших кліматичних чинників для 
сільськогосподарських культур, особливо теплолюбних, є заморозки, які 
часто завдають значних збитків сільськогосподарській галузі. Особливо 
сильно на врожайність впливають пізні весняні та ранні осінні заморозки, 
які виникають на початку і наприкінці вегетації сільськогосподарських 
культур.

 Завчасні та достовірні прогнози дат переходу середньої добової 
температури повітря через певні межі навесні і восени мають надзвичайно 
важливе значення для економіки будь-якої країни. Зазвичай, прогнозують 
дати переходу температури через 0°С (початок сніготанення, розмерзання 
ґрунту) навесні, 5°С (початок вегетаційного періоду холодостійких 
культур), 10°С (період активної вегетації), 15°С (початок літнього сезону). 
Відповідні дати переходу температури восени фіксують закінчення цих 
періодів. На дати переходу температури через зазначені межі впливають 
фізико-географічні та кліматичні умови території. Так, перехід середньої 
добової температури повітря через 0°С відбувається навесні з півдня на 
північ і восени з півночі на південь упродовж місяця, через 5, 10, 15°С – 
навесні за 10 днів, а восени – за 20 днів [2].

Синоптичні процеси, які впливали на погоду України минулої 
весни (2014 р.) та літа, були дуже активними. Процеси циклогенезу були 
активними та приносили на територію дощі, сильні зливи, грози, град, 
шквали. Одночасно спостерігалася значна посуха, обумовлена тривалими 
періодами без дощів та високою температурою повітря. 

Аналізуючи зміни середньомісячної температури повітря на 
метеостанції Красноград, можна спостерігати наступні закономірності: 
зростання значень середньорічної температури повітря на станції є досить 
значними (1951-1960 рр. – 7,4°С, 1991-2000 рр. – 7,9°С, 2001-2010 рр.– 
8,9°С, 2011-2013 рр. – 9,8°С).

Сума активних температур повітря на території є показником наявних 
ресурсів тепла і визначає можливість достигання різних фаз культурними 
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рослинами. За період 1951 – 2013 рр. сума активних температур 
збільшилася з 2793,9°C (1951-1960 роки) до 3553,3°C (2011-2013 роки) [3].

Сума ефективних температур враховує показник біологічного 
мінімуму рослин, що відповідає нижньому значенню початку вегетації 
або певній фізіологічній фазі розвитку організму. Її значення на території 
Красноградщини у період з 1951-2013 роки характеризується наступними 
показниками: 2028,9°C (1951-1960 роки), 1930,7°C (1961-1970 роки), 
1880°C (1971-1980 роки), 1966,8°C (1981-1990 роки), 2000,5°C (1991-2000 
роки), 2160,4°C (2001-2010 роки), 2638,3°C (2011-2013) [3]. Отже, суми 
активних температур та ефективних температур до 2000 року були мало 
змінними, але після 2001 року значення їх стрімко почали підвищуватися. 
Причинами таких змін можуть бути глобальні кліматичні коливання, які 
особливо стали відчутними з другої половини 20-го століття.

Головними чинниками, від яких залежить успішність прогнозу дат 
переходу, є довгострокові (місяць, сезон) прогнози аномалій циркуляційних 
процесів та приземної температури повітря. Для вирішення цієї проблеми 
використовуються сукупно всі методи: синоптичний, статистичний та 
гідродинамічний. На сьогодні створюються й удосконалюються моделі 
загальної циркуляції, в яких поступово відтворюється вся кліматична 
система «атмосфера – суходіл – океан» та її особливості; визначається 
взаємодія динаміки атмосфери та граничних умов, які повільно 
змінюються; розробляється ймовірнісна форма прогнозу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В ЛІСОВОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ

Протягом останніх років ведеться активна дискусія і навколо 
проблеми використання в лісовій галузі геоінформаційних технологій та 
створення на їх базі геоінформаційних систем. ГІС – це автоматизована 
інформаційна система, призначена для обробки просторово-часових даних, 
основою інтеграції яких є географічна інформація. Застосування ГІС у 
лісовому господарстві важко переоцінити, адже ліс – явище географічне, 
і вивчати його необхідно географічними методами. Як природний фактор 
та ресурс, ліс тісно пов’язаний з компонентами і чинниками природного 
та економічного середовища, ґрунтами, рельєфом, гідрографією, 
транспортною мережею, розміщенням населених пунктів та промислових 
об’єктів, взаємовплив яких добре вивчати, аналізувати та відображати 
з допомогою карт. Використання геоінформаційних систем галузі дало б 
значний ефект у лісовому господарстві. Адже лісівники мають справу з 
великими за площею територіями, ситуація на яких постійно змінюється 
як під впливом природних чинників, так і внаслідок господарської 
діяльності людини. Створення ГІС та застосування засобів глобального 
позиціонування дасть можливість не тільки покращити інформаційне 
забезпечення лісоуправління, розширити сферу використання 
лісовпорядної інформації, а й отримувати додаткові кошти для галузі [3]. 

Окрім того, необхідно забезпечити створення інвентаризаційної 
бази типологічного і таксономічного біорізноманіття, депонування 
вуглецю лісовими системами, що стане основою для перспективного 
та ретроспективного аналізу. Важливо отримувати розрахунки рентних 
оцінок (лісовий кадастр) виділів, тому що з’являється можливість легко 
оцінити як місцеположення відносно шляхів транспорту безпосереднім 
застосуванням функцій розрахунку відстаней, так і їх продуктивністю 
за матеріалами таксаційної бази даних також отримувати єдину базу 
геодезичних, картографічних і таксаційних баз даних у єдиній системі 
географічних координат [1]. 

Повільний розвиток інформаційних технологій лісової галузі 
обумовлений такими причинами:

- недостатнє фінансування на розробку інформаційних систем для 
галузі призвело до того, що банк даних по лісовому фонду зупинився у 
своєму технологічному розвитку ще на початку 80-х років ХХ ст.;

- обсяг паперового документообігу в системі Державного комітету 
лісового господарства України значно перевищує електронний, а також 
зовсім не використовуються засоби комп’ютерного зв’язку, що не 
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відповідає сучасним вимогам;
- несвоєчасне надходження інформації щодо змін у лісовому 

фонді не сприяє підвищенню ефективності управлінських рішень у 
лісогосподарському виробництві;

- банк даних «Лісовий фонд України» не поповнюється новою 
інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень (наприклад, 
матеріалами ґрунтового, геоботанічного обстеження, інформацією про 
характер рельєфу, записами реєстрації меж землекористувань тощо);

- при впровадженні сучасних інформаційних технологій не 
застосовується комплексний системний підхід – проблему неможливо 
розв’язати лише простою заміною наявних комп’ютерів на потужніші 
або ж автоматизацією окремих операцій щодо створення картографічних 
матеріалів [3].

Тому, створюючи геоінформаційну систему загального призначення, 
можна вирішити значну кількість проблем. По-перше – це визначення 
концепції системи, що створюється: об’єктів та процедур обробки 
інформації, на основі яких базуватиметься система, рівень інтеграції 
даних, можливість використання раніше створених інформаційних банків 
даних. При цьому слід враховувати і динамічні вимоги різного роду 
прикладних завдань, які повинна буде вирішувати система, перспективи 
змін в інформаційних технологіях та багато іншого. По-друге, після 
визначення концепції системи створюються умови для вирішення 
технологічних проблем. Також враховують вирішення проблеми швидкої 
роботи системи з величезними обсягами даних, робота в локальній мережі 
з багатьма користувачами, можливість розподілу обробки даних у межах 
одних і тих же об’єктів [1]. 
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ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

Капочкина А. Б. 
Государственная экологическая инспекция Северо-Западного 

региона Черного моря
Михайлов В. И.

НИЦ ВС Украины

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХАДЖИБЕЙСКОГО И 
КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНОВ

В декабре 2014 – апреле 2015 года, вопреки экспертным заключениям 
ведущих специалистов в области гидрогеологии и экологии, в Куяльницкий 
лиман было сброшено примерно 9 млн. м3 загрязненных морских вод из 
Одесского залива. Вместе с водой в лиман было сброшено примерно 90 
тыс. т. растворенных и взвешенных органических веществ, в том числе, 
нефтепродукты, синтетические токсичные вещества, ядохимикаты, 
тяжелые металлы. После прекращения сброса, который бесконтрольно 
длился на протяжении 4-х месяцев в лимане зафиксирована вспышка 
развития гидробионтов, естественным следствием которой стала их гибель 
и дальнейшее разложение в мелководном лимане. Сопровождающий 
гниение запах привел к практическому срыву курортного сезона на 
лимане в 2015 г. Перед реализацией проектов, связанных со сбросом 
в Куяльницкий лиман морских вод, являющихся для него источником 
загрязнения, управлением экологии Одесской государственной 
администрации (ОГА) необходимо было:

1. поручить определить для лимана, как объекта обладающего 
лечебными ресурсами, специальные нормы ПДК загрязняющих 
веществ, более жесткие по сравнению с нормами для водных объектов 
рыбохозяйственного использования;

2. оценить соответствие существующим требованиям результаты 
заказанных ОГА экологических экспертиз, на основании которых было 
принято решение о закачивании в лиман загрязненных вод Одесского 
залива.

Выполнение этих двух пунктов, возможно, предотвратило бы 
создавшуюся в настоящее время ситуацию с гниением органического 
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вещества в лимане с выделением сероводорода. Одесская областная 
экологическая инспекция, в соответствии с соответствующими 
инструкциями, должна была определить предельно допустимый выброс 
загрязненных морских вод в лиман и обеспечить измерения и анализ 
соответствия результатов измерений уточненным ПДК уровня загрязнения 
на установленных створах (расстояние от места сброса не более 250), 
и в районах забора рапы и грязей лимана санаторием «Куяльник». 
Регулирование сбросов в лиман загрязненных морских вод должно 
было осуществляться на основании результатов измерений и в случае 
превышения ПДК сброс вод в лиман должен был приостановлен. 

В случае реализации проекта по соединению Хаджибейского лимана 
с морем, в отличие от ситуации с Куяльницким лиманом, необходимо 
будет обеспечить экологическую безопасность в Одесском заливе. Эта 
обязанность возложена на государственную экологическую инспекцию СЗ 
района Черного моря. 

Итак, в результате научно необоснованной хозяйственной 
деятельности созданы условия экологической катастрофы в Куяльницком 
лимане, где в результате научно необоснованной хозяйственной 
деятельности в виде запуска морской воды происходит уничтожение 
ресурсов лечебных грязей.

Выводы. Научно необоснованное природопользование в отношении 
ресурсов Куяльницкого лимана, оцениваемых миллиардами долларов, 
требует отмены ошибочных решений по «спасению» Куяльницкого 
лимана.

Малиновська О. Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦИФІКА МОДЕЛІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ТА ГЕОГРАФІЯ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ LoW-CosT АВІАКОМПАНІЙ

Бюджетні авіакомпанії (або авіакомпанії-дискаунтери, low-cost 
carriers, low-cost airlines, budget carriers, discount carriers, no-frills carriers) 
запропонували принципово нову бізнес-модель, основний принцип 
якої: «low cost – low fare» (низькі витрати – низькі тарифи), який 
дозволяє отримати менше витрат на кожне пасажирське крісло і більше 
доходу на кожного працівника. Вперше бізнес-концепцію low-cost було 
запроваджено у США (першою здійснила свій рейс low-cost авіакомпанія 
Pacific Southwest Airlines у 1949р.). З початку 1990-х років концепція low-
cost поширюється в Європі, а з 2000р. подібні авіакомпанії з’являються в 
країнах Азії, Австралії та Океанії [1]. З цього часу авіакомпанії low-cost 
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являють собою суттєву загрозу для традиційних авіаперевізників з повним 
циклом послуг, а на популярних туристичних напрямках складають 
серйозну конкуренцію чартерним авіакомпаніям.

Специфіка моделі ведення бізнесу авіакомпаній low-cost полягає 
в уникненні витрат на необов’язкові елементи розкоші та зменшенні 
ролі особливих сервісів, використанні меншої кількості персоналу, 
прямому продажу квитків, у простих тарифах та простих маршрутах, 
ефективному використанні парку однотипних літаків. Сьогодні ця бізнес-
модель отримала декілька модифікацій, які можна звести до таких типів 
бюджетних авіакомпаній: класичний low-cost, low-cost з надмірностями, 
супер low-cost, бізнес low-cost та дальньомагістральний low-cost [2, 3, 4].

Найстаршою та найкрупнішою в світі low-cost авіакомпанією 
вважається Southwest Airlines (США), яка є також чемпіоном світу з 
надійності польотів. Найбільшою low-cost авіакомпанією Південної 
Америки є GOL (Бразилія). Рейси із США в країни Центральної Америки 
обслуговує Sun Country Airlines (США), рейси між Канадою і США – 
WestJet Airlines (Канада), рейси всередині Колумбії – EasyFly (Колумбія), 
рейси всередині Мексики та між Мексикою і США – VivaAerobus 
(Мексика). 

У Європі розвитку low-cost авіакомпаній сприяє дерегуляція 
повітряного простору, невеликі відстані і велика кількість аеропортів. 
Серед Європейських бюджетних авіакомпаній слід відзначити: найбільшу 
бюджетну авіакомпанію Європи Ryanair (Ірландія), яка засновувалася 
як класична і зараз здійснює рейси по всій Європі, Feel Air (Норвегія) 
– здійснює дальномагістральні рейси з Осло і Стокгольма, Wizz Air 
(Угорщина) – найбільшу бюджетну авіакомпанію Східної Європи, TUIfly 
(Німеччина) – здійснює рейси з Німеччини за курортними напрямками. 

Серед азійських low-cost авіакомпаній є загальновизнані світові 
лідери, такі як AirAsia (Малайзія) та Lion Airlines (Індонезія). Найбільшою 
бюджетною авіакомпанією Близького Сходу є Air Arabia (ОАЕ). Багато 
бюджетних авіакомпаній обслуговують рейси всередині Китаю, Індії та 
Японії [3]. Загалом цивільна авіація Азії демонструє найбільш динамічні 
темпи розвитку і найнижчі ціни на авіаперевезення в світі. 

Одними з найбезпечніших у світі є авіакомпанії-дискаунтери 
Австралії, однак, через малонаселеність континенту та нерозвиненість 
мережі авіамаршрутів тут працює досить незначна кількість авіакомпаній 
– Virgin Blue, Australian Airlines та Jetstar Airways (Австралія), Pacific Blue 
(Нова Зеландія). 

Африка поки що залишається найбільш відсталим регіоном світу в 
галузі цивільної авіації, за винятком ПАР та країн північного узбережжя 
Африки з великою кількістю курортних міст. Найбільша бюджетна 
авіакомпанія Африки Kulula.com зосередила свою діяльність на півдні 
континенту. Авіаперевезення всередині ПАР здійснюють компанії Time 
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Airline та Mango (ПАР). Пов'язує Марокко з країнами Європи компанія 
Jet4you, а з європейськими та азіатськими країнами Atlas Blue (Марокко) 
[5]. 

Як і будь-який інший бізнес, авіакомпанії-дискаунтери можуть 
зазнавати банкрутства. Щороку декілька лоу-кост авіакомпаній з різних 
причин припиняють свою діяльність.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Ринок виробника турпродукту об'єднує суб'єктів туристичного ринку 
(юридичних та фізичних осіб), які виробляють туристичний продукт і 
реалізують його споживачеві-туристу. Рівень розвитку ринку пропозиції 
забезпечується можливостями індустрії туризму і залежить від рівня її 
розвитку, особливостей діяльності, державної туристичної політики.

Ринок виробника турпродукту має складну багаторівневу структуру 
залежно від характеру, обсягів, форм організації діяльності.

Туристичні підприємства представлені двома типами: туроператори і 
турагенції, які відрізняються характером та обсягами діяльності. 

Туроператори – це потужні туристичні фірми, що спеціалізуються на 
розробці комплексного турпродукту та його оптовій реалізації. Діяльність 
туроператорів полягає саме в тому, що з різноманітних туристичних 
послуг вони складають комплексні тури, пропонуючи їх за фіксованою 
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ціною. 
За нормами ВТО, туроператором є туристичне підприємство, яке 

самостійно комплектує туристичний продукт, що складається щонайменше 
з трьох послуг: розміщення, транспортування туристів та надання їм 
ще однієї якоїсь послуги, не пов'язаної з першими двома (екскурсійне 
обслуговування, прокат автомобіля тощо). Туроператор завжди виступає 
як «оптовик», здійснюючи масові закупки туристичних послуг, необхідних 
для формування турів, що дає йому можливість страхуватися від коливання 
цін на окремі послуги. Туроператор є індустріалізованим виробником, що 
визначається значними обсягами та широкою спеціалізацією.

Туристичний оператор – активний суб’єкт туристичного ринку, 
безпосередньо бере участь у плануванні, розробці, просуванні й реалізації 
туристичного продукту з комерційною метою. Реалізацію туристичної 
діяльності в широкому розумінні господарювання здійснюють різні 
підприємства – економічні агенти світового туристичного ринку. 
Виникнення бізнесу туроператорів є наслідком формування масового 
туризму і ускладненням туристичного продукту.

Туроператори виконують провідну роль у туризмі. У процесі 
організації турів вони встановлюють зв’язки між усіма підприємствами 
виробниками туристичних послуг, а також, у залежності від характеру 
туру, з культурно – просвітницькими, розважальними установами, 
екскурсійними бюро.

Види туроператорів за спеціалізацією, територіальним рівнем 
та формою організації. Інтенсивний розвиток туристичної індустрії, 
посилення конкуренції на ринку визначає спеціалізацію туроператорів. 
Відповідно до цих ознак у їх структурі виділяють туроператорів за 
спеціалізацією, територіальним рівнем та формою організації.

Туроперейтинг є ліцензованим видом діяльності і є відповідні 
державні органи, які мають право давати дозвіл. Вимоги органу 
ліцензування залежать від законодавства конкретної країни або місцевості. 
Є також і відповідні фінансові гарантії туроператорів.

Туроперейтинг є дуже різноманітним і різноспрямованим видом 
застосування людської праці, виникає класифікувати їх за різними 
ознаками.

За географічною ознакою туроператори діляться на: виїзних 
(Outbound Tour Operators), в’їзних (Inbound Tour Operators) та місцевих 
(Inside Tour Operators). 

Залежно від активності співпраці виїзних туроператорів й 
авіакомпаній можна класифікувати міжнародних туроператорів флайтерів 
і нон-флайтерів.

Залежно від форм співпраці із зарубіжними туроператорами, їх можна 
класифікувати на презентативні та репрезентативні.

Залежно від профілю роботи туроператорів можна умовно 
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розділити на монопрофільних і багатопрофільних. Монопрофільні 
туроператори практикують діяльність у певному географічному напрямі 
і пропонують тури одного виду переваги монопрофільних туроператорів. 
Багатопрофільні туроператори відрізняються одночасною роботою з 
кількома напрямами і видами турів.

За рівнем інтеграції та концентрації капіталу, формами, характером та 
обсягами діяльності серед суб’єктів туристичного ринку слід виокремити 
транснаціональні компанії (ТНК). Транснаціональною є компанія, 
діяльність якої відбувається в міжнародному суспільстві. ТНК складається 
з підприємств, розміщених на територіях різних держав та юридично 
пов’язаних між собою таким чином, що вони підпорядковані спільній 
стратегії.

Висновки. Україна значно поступається у конкурентній боротьбі на 
міжнародному туристичному ринку. Туристичний та курортний потенціал 
використовується частково, інфраструктура туристичної індустрії і 
курортів розвивається переважно стихійно.

Безсмертнюк Т. П., Мельнійчук М. М.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ 
ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Одним із видів використання територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (ПЗФ), відповідно до статті 9 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» [2], є використання їх в оздоровчих 
та інших рекреаційних цілях за умови дотримання природоохоронного 
режиму. Згідно Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку 
заповідної справи на період до 2020 року» [1] з метою сприяння розвитку 
рекреаційної та оздоровчої діяльності у межах територій та об’єктів ПЗФ 
передбачається оптимізація їх рекреаційного використання. У зв’язку з 
цим, важливим завданням географічної науки є проведення досліджень, 
які повинні сприяти вирішенню проблем освоєння та стимулювання 
діяльності територій та об’єктів ПЗФ на засадах раціонального 
рекреаційного природокористування.

Специфіка досліджуваного роду діяльності полягає у поєднанні 
природоохоронної та рекреаційної функції об’єктів ПЗФ. Проблемним 
залишається реалізація безконфліктної інтеграції двох типів використання 
території: природоохоронного та рекреаційного. В результаті постає 
питання визначення концептуальних основ природоохоронно-
рекреаційного природокористування. Актуальність досліджень 
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підкреслюється невирішеними проблемами як теоретичного, так і 
практичного плану, що склалися в області туристсько-рекреаційного 
використання ПЗФ. Відсутні науково обґрунтовані підходи до 
раціонального використання об’єктів ПЗФ, немає наукових критеріїв, які 
повинні встановлювати їх рекреаційну значимість. 

Актуальність і своєчасність розв’язку цих проблем обумовлені 
посиленням антропогенного впливу на об’єкти ПЗФ, що пов’язано з 
інтенсивним і широким залученням рекреаційних ресурсів у сферу 
комерційного використання. Уразливість природного середовища 
заповідних територій ставить за мету розробку ефективних та дієвих 
заходів щодо його збалансованого туристсько-рекреаційного використання. 
За цих умов особливої актуальності набуває удосконалення здійснення 
та управління рекреаційною діяльністю в межах природоохоронних 
територій.

Одним із найважливіших завдань при вирішенні проблеми 
невиснажливого використання територій та об’єктів ПЗФ є створення 
системи планування і регулювання рекреаційних навантажень, зокрема 
визначення допустимих навантажень на природно-заповідні території при 
організації туризму, екскурсій, масового повсякденного відпочинку тощо. 
Єдиного кадастру рекреаційних навантажень на природні комплекси, 
як і зведення методик нормування, досі не існує. Проблеми нормування 
антропогенних навантажень на природоохоронні території повинні 
вирішуватись через розробку регіональних оптимізаційних моделей 
рекреаційної діяльності. 

З метою сприяння збалансованому розвитку регіонів України варто 
зазначити про необхідність здійснити моніторинг усіх рекреаційних 
територій та об’єктів ПЗФ, створити їх реєстр, а також інтерактивну 
кадастрову систему об’єктів ПЗФ, зокрема, її туристсько-рекреаційної 
складової. Оптимальною формою вирішення проблеми рекреаційного 
використання об’єктів ПЗФ є: створення мережі еколого-освітніх 
стежок, організація та інфраструктурне облаштування туристичних 
та екскурсійних маршрутів відповідно до пейзажного різноманіття 
ландшафтів; вивчення, узагальнення та впровадження світового досвіду 
щодо організації рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях; 
організація наукових досліджень економічних, географічних, соціальних 
та екологічних аспектів розвитку екологічного туризму. Комплексного 
підходу у дослідженнях рекреаційного використання ПЗФ вимагає 
стратегія сталого розвитку, яка гарантує збереження їх рекреаційного 
потенціалу на майбутнє, а також сприятиме вирішенню соціальних та 
економічних проблем регіонів.

В підсумку вищевикладене підкреслює безсумнівну актуальність 
теоретичних та практичних конструктивно-географічних досліджень, 
спрямованих на розробку комплексної методики та оптимального 
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планування рекреаційного природокористування та розвитку туризму в 
межах територій та об’єктів ПЗФ.
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Остапчук І. О., Казаков В. Л.
Державний вищий навчальний заклад «КНУ КПІ»

АНАЛІЗ ЕКСКУРСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ 
ПРИЛЕГЛИХ ДО м. КРИВОГО РОГУ

Тріаду туризму або типові туристські послуги представляють: 
розміщення, харчування й перевезення туристів. Але з огляду на 
історичний розвиток вітчизняного та міжнародного туризму, а також 
сучасної національної законодавчої бази, екскурсії стають четвертою 
характерною туристською послугою, причому іноді граючу чільну роль 
при виборі регіону подорожі. 

В контексті побудови соціально-орієнтованої моделі економіки до 
національних пріоритетів належить розвиток туристської галузі, оскільки 
вона характеризується високою прибутковістю. Але державний підхід 
до цієї галузі як до сектору сфери послуг та неефективне використання 
наявного туристcького потенціалу регіонів України призводить до втрати 
можливостей розвитку цієї галузі. 

Туристична галузь економіки у м. Кривий Ріг знаходиться на етапі 
активного розвитку, особливо інтенсивно останніми роками розвивається 
напрям індустріального туризму. Визначено ресурсну базу та особливості 
туристичної інфраструктури для розвитку індустріального туризму, 
здійснюються екскурсії, розроблена та впроваджується в дію державна 
програма з цього питання. 

Не менш актуальним є питання дослідження можливостей проведення 
регіональних екскурсій, які максимально можуть бути віддаленими 
від м. Кривий Ріг на відстань 250 км. Подібні екскурсії розроблені та 
проводяться низкою туристичних агенцій Кривого Рогу, однак більшість 
із них є віддаленими, спрямованими переважно до міст: Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Умань (Софієвський парк), Асканія-Нова (біосферний 
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заповідник), екскурсії є однотипними. 
Проблемами розробки регіональних екскурсійних маршрутів, 

дослідженням ресурсів для їх проведення із Кривого Рогу на теренах 
Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, 
Черкаської, Херсонської та Полтавської областей присвячено не так 
багато публікацій. У більшості статей висвітлено питання географії 
індустріального туризму Криворіжжя, охарактеризовано деякі туристичні 
об’єкти названих областей та Криворіжжя.

Туристична інфраструктура міста Кривого Рогу включає в себе 
79 турагенцій, які надають мешканцям послуги міжнародного та 
внутрішнього туризму, 11 підприємств готельного господарства, центри 
туризму, краєзнавства, екскурсій учнівської молоді, гуртки на базі 
навчальних закладів, музеї: міський історико-краєзнавчий та його філії, 7 
музеїв промислових підприємств міста; музейні кімнати загальноосвітніх 
шкіл та позашкільних навчальних закладів, Криворізьке бюро подорожей 
та екскурсій ПрАТ «Дніпротурист».

Аналіз діяльності туристичних агенцій міста показав, що лише 33 із 
них пропонують своїм клієнтам екскурсійні маршрути по Україні, із них 
лише 10-ть пропонують одноденні екскурсії. Найбільше різноманіття 
таких екскурсійних маршрутів пропонують агенції: «Криворізьке бюро 
подорожей та екскурсій», «Еквадор», «Барс-транс», «Рaradise-travel», 
«Мандри українців», «Навколо світу».

Встановлено, що географічно екскурсії із Кривого Рогу запропоновані 
турагенціями спрямовані в більшості випадків до міст Дніпропетровськ, 
Миколаїв, Умань, Запоріжжя, і є обмеженими у тематичному змісті, 
переважна більшість із них повторюється, як наприклад екскурсія до 
Софіївського парку, м. Умань, чи до Миколаївського зоопарку. Регіональні 
екскурсії пропонуються і туроператорами інших міст – найбільше їх 
пропонують традиційно Дніпропетровськ, Запоріжжя та Кіровоград, однак 
такі екскурсії переважно є віддаленими по відношенню до Кривого Рогу.

Дослідження наявних на туристичному ринку екскурсій із Кривого 
Рогу показало, що: 

- пропонується мало екскурсій на діючі промислові підприємства (це 
переважно «Інтерпайп сталь», «Дніпровська ГЕС» та центр виноробства 
«Золота Амфора»);

- майже відсутні екскурсії на відпрацьовані кар’єри, відвали;
- відсутні екскурсії за межі Кривого Рогу на постіндустріальні об’єкти 

(покинуті промислові підприємства, провальні воронки та ін.);
- обмежено використовується потенціал нічних екскурсій та екскурсій 

активного характеру (рафтинг, велопробіг, поход).
Аналіз географічних та змістовних особливостей використання 

екскурсійного потенціалу регіональних екскурсійних маршрутів території 
прилеглої до Кривого Рогу показав: недостатню ступінь розробленості 
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у тематиках екскурсій, недостатньо широку географію екскурсій, 
відсутність багатьох унікальних об’єктів у наявних на туристичному 
ринку екскурсіях, недостатність розробки саме регіональних екскурсій, 
особливо близьких на відстань не більше 50 км від Кривого Рогу. Наведені 
недоліки роботи туристичних агенцій м. Кривого Рогу можуть бути усунені 
шляхом впровадження розроблених автором екскурсійних регіональних 
маршрутів.

Пацюк В. С.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДО ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ 
ОСВІТИ

Феноменальні темпи розвитку світового туризму обумовили зростання 
популярності та престижності даного виду діяльності. Подібні тенденції 
знайшли відображення в туристичній освіті нашої країни, що виявилося 
у зростанні кількості ВНЗ, що практикують спеціальності туристичного 
спрямування. Це цілком резонно, адже за даними ЮНВТО кожне десяте 
робоче місце в світі прямо чи опосередковано пов’язане з туристичною 
діяльністю. В той же час, характерною рисою туристичної освіти нашої 
країни є те, що не завжди зростання кількісних показників призводить 
до суттєвих позитивних результатів. Тому дана освітня галузь потребує 
акцентування уваги на змістовній підготовці фахівців задля того, щоб в 
подальшому вони були конкурентоспроможними на ринку праці та своєю 
діяльністю сприяли підвищенню рівня сфери туристичних послуг в нашій 
країні. 

Підготовка фахівців з туризму, на сьогоднішній день, акредитована 
у наступних закладах: а) у всіх класичних університетах країни, де на 
географічних факультетах створені спеціалізовані кафедри туризму; б) в 
університетах економічного профілю (колишніх економічних і торгово-
економічних), в) у технологічних університетах (харчових технологій, 
готельного господарства, легкої промисловості), г) у новітніх університетах 
(переважно приватних), які охоплюють актуальні спеціальності, орієнтовані 
на абітурієнтський попит на ринку освітніх послуг (менеджер туризму, 
менеджер готельно-ресторанного бізнесу і т. д.); д) у вузько профільних 
ВНЗ (культури і мистецтв, нафти і газу, педагогічних, авіаційних і 
морських, фізичної культури та спорту, лінгвістичних і т.д.) [1]. Також в 
Україні функціонують два ВНЗ виключно туристичного спрямування: 
Інститут туризму Федерації профспілок України та Донецький інститут 
туристичного бізнесу. 

Для ВНЗ окреслених спеціалізацій є характерним ухил у власну 



191

специфіку: так економісти головну увагу акцентують на вивченні економічних 
дисциплін, у навчальних програмах університетів технологічного профілю 
значна увага приділяється вивченню технологічних процесів організації 
харчування та розміщення туристів, у вузах педагогічного направлення 
взагалі може спостерігатися відсутність достатньої кількості спеціалістів 
для викладання дисциплін економічного блоку. 

Комплексність туристичної освіти повинна забезпечуватися 
викладанням наступних циклів дисциплін: спецдисципліни туристичного 
спрямування, іноземна мова, економіка, маркетинг та менеджмент, 
загальноосвітні дисципліни гуманітарного блоку, інформаційні технології. 
Окрім цього, увагу варто акцентувати на тому, що незалежно від того у 
вузі якого профілю здійснюється підготовка фахівців, обов’язково має бути 
передбачений цикл дисциплін географічного спрямування. На жаль, деякі 
ВНЗ ігнорують дані предмети, однак безсумнівно, підготовка фахівця, що 
не орієнтується в політичній карті світу, не знає культурно-ментальних 
особливостей провідних туристичних дестинацій, не усвідомлює специфіку 
годинних поясів, особливості клімату різних природних зон тощо, не може 
вважатися якісною.

Ще одним негативним нюансом є те, що при підготовці спеціалістів 
основна увага фокусується на їх вмінні обслуговувати виїзні турпотоки 
та працювати з іноземною клієнтурою. В той же час, незначна увага 
приділяється вивченню ресурсного потенціалу рідної країни та регіону, 
оцінці їх порівняльних переваг для розвитку туризму, аналізу перспективних 
туристичних видів певної території, виявленні регіонального запиту на 
кадри.

На базі географічного факультету ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» напрям підготовки «Туризм» було відкрито у 2014 році. 
Підґрунтям до його впровадження стала реалізація завдань муніципальної 
програми розвитку промислового туризму. Тож враховуючи специфіку 
підготовки майбутніх фахівців, до навчального плану було відібрано 
наступні дисципліни географічного спрямування: 1) цикл природничо-
наукової підготовки – «Географія туризму», в контексті якої окремо виділено 
«Туристичне країнознавство», до варіативної частини даного циклу було 
включено «Загальну географію»; 2) цикл професійної і практичної підготовки 
– до його варіативної частини було включено «Рекреаційну географію», 
«Туристичне краєзнавство», «Туристичне картознавство», «Туристичні 
ресурси України», «Рекреалогія», «Індустріальний туризм». Впровадження 
останньої із зазначених дисциплін обґрунтоване необхідністю розкриття 
сутність ключового туристичного виду для криворізького регіону. 

В цілому туристична освіта нашої країни повинна бути спрямована 
на комплексну підготовку високоосвічених спеціалістів, що є фахівцями-
універсалами, які впевнено себе почувають як будь-якому середовищі так і 
при роботі з будь-яким контингентом споживачів.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН СВІТУ У ТУРИЗМІ: 
ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Конкурентоспроможність у туризмі розглядається як один із важливих 
напрямків географічних та економічних досліджень у працях Т. Сорокіної 
[2], Н. Морозової [1], Крауча та Рітчі [3], Дваєра та Кіма [4]; цінова 
конкурентоспроможність – в працях Форсайта і Дваєра [5]. Є різні підходи 
до визначення конкурентоспроможності національного туристичного 
господарства на світовому ринку. Один із них – це методика розрахунку 
коефіцієнту виявлених порівняльних переваг (RCA, англ. Registered 
Competitive Advantages), який визначається як відношення частки країни 
на світовому ринку даного товару до частки країни у світовому експорті 
[6, 181]. Дана методика по відношенню до туристичного господарства 
дозволяє визначити, наскільки привабливим для іноземних споживачів 
є турпродукт певної країни в порівнянні з іншими статтями її експорту. 
Застосування коефіцієнту RCA туристичного господарства в якості 
показника конкурентоспроможності країни на світовому туристичному 
ринку грунтується на прямій залежності іноземних туристичних прибуттів 
від стану експорту вихідної держави. Розрахунки рекомендується 
здійснювати за наступною таблицею (табл.1).

Таблиця 1
Показники конкурентоспроможності туристичного виробництва 

країн світу [6, 181]
Країна Експорт 

товарів 
та послуг, 
млрд.дол.

Частка 
країни у 
світовому 
експорті 
товарів та 
послуг, %

Прибуття 
іноз. 
туристів, 
млн.осіб

Частка країни 
у світовому 
прибутті іноз. 
туристів, %

Показник 
конкуренто-
спроможності 
туристичного 
виробництва 
країни

Перевагою цього підходу є можливість самостійного визначення 
рівня конкурентоспроможності країн світу у сфері туризму на потрібний 
рік, оскільки показники величини експорту товарів та послуг країн 



193

світу та показники прибуття іноземних туристів є у вільному доступі 
в довідниках (у т. ч. в Інтернеті). За Д.С. Ушаковим, що рекомендує цю 
методику [6, 199-200], показник конкурентоспроможності туристичного 
виробництва змінюється від 57,73 (найвищий показник, Багамські о-ви) 
до 0,09 (найнижчий показник, Японія) при середньосвітовому рівні 
1,0. Відповідно, країни діляться одразу на 2 групи: 1) у яких показник 
конкурентоспроможності вище середньосвітового; 2) у яких показник 
нижче середньосвітового. У першій групі виділяються підгрупи: 1) країни 
з дуже високим показником конкурентоспроможності туристичного 
продукту та його виробництва (коефіцієнт RCA > 10); 2) країни з високим 
показником коефіцієнта RCA (3-10). Агрегуючи показники експорту та 
туристичних прибуттів різних країн, можна скласти таблицю показників 
конкурентоспроможності туристичного виробництва в регіонах планети 
(табл. 2).

Таблиця 2
Конкурентоспроможність туристичного виробництва в регіонах світу 

[6, 204]

Регіон світу Експорт, 
млрд.дол.

Частка на світовому 
туристичному ринку, 

%

Показник 
конкурентоспроможності 

туристичного виробництва

Європа 2214,8 52,1 1,25
Америка 845,9 27,3 1,72
АТР 1188 15,6 0,70
Решта світу 1096 5 0,24

З таблиці 2 видно, що незважаючи на безумовне лідерство Європи 
як туристичного напрямку, конкурентоспроможність її туристичного 
господарства дещо поступається подібному показнику Нового Світу через 
значну частку регіону у світовому експорті. При цьому слід мати на увазі, 
що показники конкурентоспроможності туристичного виробництва різних 
країн та регіонів світу, отримані за методикою коефіцієнтів RCA є досить 
умовними, характеризують відношення середньостатистичного туриста 
до можливості здійснення подорожі у той чи інший регіон світу, не 
враховують реальних географічних відстаней, різниць у доходах туристів 
та місцевих жителів, інші екзогенні чинники (політичний, економічний, 
екологічний тощо).

Інший спосіб оцінювання ефективності функціонування туристичних 
систем на мегарівні – це оцінювання конкурентоспроможності туріндустрії 
країн світу за індексом конкурентоспроможності. Звіт «Travel and Tourism 
Competitiveness Report» (Конкурентоспроможність у сфері подорожей 
та туризму) від Світового економічного форуму (WEF) підготовлено у 
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співпраці зі Стратегічним партнером із розробки Booz&Co, з партнерами 
– Світовою організацією туризму (ЮНВТО), Світовою Радою з 
подорожей та туризму (WTTC), Міжнародною асоціацією повітряного 
транспорту (IATA), Міжнародним Союзом із збереження природи 
(IUCN), аудиторською фірмою Deloitte та було вперше опубліковано у 
2007 р. з поданням даних про 124 країни світу, у 2009 вже були дані по 
133, у 2011 р. – по 139 і в 2015р. – по 141 країні світу. Індекс (показник) 
конкурентоспроможності країн з подорожей та туризму (індустрії туризму) 
відображає загальну оцінку чинників, що сприяють розвитку туристичного 
бізнесу в окремих країнах, а не привабливість країн як туристичних 
дестинацій. Індекс ТТСІ оцінює та вимірює «набір чинників та політик», 
що забезпечують сталий розвиток сектору подорожей і туризму, що, 
своєю чергою, забезпечує успішний розвиток та конкурентоспроможність 
країни» [7]. Згідно гасла «Зростання незважаючи на перешкоди» 
(«Growing through shocks», англ.) у доповіді 2015 пояснюється чому на 
сектор подорожей та туризму грунтовно не вплинули дестабілізуючі 
щодо туризму чинники і чому світовий туризм розвивався динамічніше, 
ніж уся світова економіка. Доповідь ранжує країни за величиною індексу 
конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму (англ. ТТСІ) з 
градацією від 1 до 7 на підставі оцінювання країн за трьома головними 
субіндексами (субпоказниками): 1) регулятивні основи; 2) середовище 
турбізнесу та інфраструктура; 3) людські, культурні та природні ресурси 
для розвитку туризму та подорожей. У свою чергу субіндекси включають 
14 складників (pillars,англ.) (рис.1).
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Рис. 1. Структура Індексу конкурентоспроможності у сфері туризму 
та  подорожей (ТТСІ) 2008-2013 рр.¹

¹ Складено авторами за [7]
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