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 М.Д. Пістун, д.г.н., проф., Я.Б. Олійник, д.е.н., проф.,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Н.Н. Коцан, к.г.н., доц., 

Волинський державний університет ім. Лесі Українки 
 

ГЕОГРАФІЯ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – НОВИЙ НАПРЯМОК  

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

 

Розкрито теоретико-методологічні основи і завдання географії митної 

діяльності як нового напрямку розвитку суспільно-географічних досліджень. 

There are discovered the theoretical and methodological grounds and tasks of 

the customs activity geography as one of the new human-geographic studies subject. 

 

Регіональний розвиток
1
 незалежної України в умовах становлення 

ринкових відносин передбачає удосконалення просторового впорядкування всіх 

видів людської діяльності - традиційних і нових, серед останніх вагоме місце 

займає митна діяльність, яка виражена у митній політиці та митній справі. 

Згідно нового Митного кодексу України, митна політика – це система 

принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх 

економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних 

заходів регулювання зовнішньої торгівлі. Вона реалізується за допомогою 

митної справи – процесу переміщення через митний кордон України товарів і 

транспортних засобів, митного регулювання, пов’язаного з встановленням та 

справлянням податків і зборів, процедурою митного контролю та оформлення, 

боротьбою з контрабандою та порушеннями митних правил. 

Таким чином, процес митної діяльності сприяє максимальній участі нашої 

держави у міжнародному поділі та інтеграції праці, яка посилюватиме її 

соціально-економічний та політичний потенціал серед країн близького і 

далекого зарубіжжя. Головною рушійною силою цієї діяльності є прибуток 

держави, корпорацій, окремих фірм та підприємств, який досягається на основі 

врахування і використання кон’юнктури зовнішнього ринку, тобто спів 

ставлення пропозиції у вигляді товарів і послуг високих споживчих якостей (з 

низькими цінами) з реальними традиційними потребами на них у зарубіжних 

країнах. Це є основним джерелом прибутку, допоміжним є прибуток від митної 

діяльності
2
  як сукупності митних процедур із справляння мита та надання 

митних послуг та стягнення за них митних зборів (платежів), які отримує країна 

на основі здійснення  експортно-імпортних та інших операцій з товарами, що 

                                                 
1
 Регіональний розвиток включає сукупність усіх позитивних структурних і функціонально-територіальних змін 

у людській діяльності за певний відрізок часу. 
2
 Поняття «митна діяльність» не слід ототожнювати з поняттям «митна інфраструктура», остання означає 

сукупність об’єктів (споруд) для здійснення митного процесу (митних процедур). 

© М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, Н.Н. Коцан, 2002 
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перетинають державний кордон. Митна процедура – це  здійснення контролю за 

дотриманням порядку переміщення товарів та інших предметів, їх огляд, 

оформлення митних документів, накладання митного збору, перевірка 

правильності заповнення митної декларації, нарахування сум, що підлягають 

сплаті та інші дії, які здійснюються митними органами на основі чинного 

законодавства. 

Як свідчить історія, митна діяльність упродовж віків була і нині 

залишається одним із суттєвих атрибутів незалежної України, яскравим 

свідченням її владного і фінансового суверенітету. Митниця першою формує 

думку іноземців про нашу країну, є її офіційними ―воротами‖ та ―візитною 

карткою‖. Належним облаштуванням кордону держава засвідчує свій рівень 

цивілізованості, економічної та іншої захищеності. Нині кордони логічніше 

бачити лініями, що скріплюють добросусідські відносини і сприяють розвитку 

транскордонного співробітництва – чинника загальноєвропейського процесу, 

здатного розв’язати чимало накопичених соціально-економічних, політичних та 

оборонних проблем. 

Митна діяльність є об’єктом вивчення ряду наук – правових, технолого-

економічних, технічних, а також і географічних (перш за все суспільно-

географічних). Суспільно-географічний аспект цього вивчення є важливим 

засобом підвищення загальної ефективності митної діяльності за рахунок її 

раціональної територіальної організації, спрямованої на повне використання 

території України з її виробничим, соціальним, культурним, праце- і 

природноресурсним та оборонним потенціалами, вигодами геополітичного і 

транспортно-географічного положень, які суттєво впливають на формування 

обсягу, структури та напрямів (векторів) зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

взагалі та транскордонного співробітництва зокрема; всі вони є найактивнішою 

формою ліквідації існуючих бар’єрів та перешкод із зарубіжними країнами. Крім 

того взаємодія регіональних чинників внутрі країни дає змогу оптимальніше 

розмістити новостворювані митні переходи з об’єктами інфраструктури, центри 

управління та зони їх адміністративного впливу. Тому географія митної 

діяльності є новим напрямком розвитку суспільної географії, який необхідно 

надалі розвивати. 

Системне теоретико-методологічне суспільно-географічне пізнання митної 

діяльності передбачає насамперед ідентичне обґрунтування та аналіз об’єкту і 

предмету вивчення, системи регіональних чинників, що зумовлюють 

функціонування об’єктів митної діяльності, методів і методики їх поглибленого 

вивчення. Інваріантним (теоретичним) об’єктом суспільно-географічного 

дослідження митної діяльності є Митно-територіальний комплекс (МТК) – 

територіальне технолого-економічне і організаційне поєднання у вигідних 

транспортно-географічних пунктах спеціалістів-митників з відповідними 

знаннями і трудовими навиками, спеціальних будівель і споруд інженерної 

інфраструктури, яке здійснює інтегральну функцію митного захисту держави 

шляхом контролю і регулювання її зовнішньоекономічної діяльності. Іншими 

словами МТК є формою здійснення митного процесу (сукупності митних 

процедур) на основі раціонального використання потенціалу відповідної 
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території з метою вирішення своїх національних економічних, політичних та 

інших інтересів. 

Засобом поглибленого вивчення МТК є аналіз його функціональної 

структури.3 Її пізнання передбачає виявлення і аналіз трьох головних часткових 

структур – компонентної, територіальної та організаційно-управлінської, 

допоміжню роль відіграють економічна, соціальна та екологічна. 

Компонентна структура МТК – це склад, сукупність його функціональних 

компонентів, які розкривають роль об’єкта в процесах спеціалізації і 

комплексоутворення митної діяльності. Головними компонентами-складниками 

МТК виступають: 1) митна територія (матеріальна база) з вигідним транспортно-

географічним положенням (наявність транспортних вузлів, центрів та пунктів), 

яка може притягати експортно-імпортні товари на основі використання її 

соціально-економічного та природного потенціалів; 2) наявність власних чи 

транзитних товарів, що включені до зовнішньоекономічного обігу. З цією метою 

здійснюється маркетингове дослідження (оцінка) товарних ринків, особливості 

розміщення товаровиробників, що поставляють товари для потреб 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); 3) наявність необхідних фахівців з 

митної справи та обслуговуючого допоміжного персоналу, що забезпечені 

об’єктами соціальної інфраструктури; 4) спорудження необхідних об’єктів і 

споруд, мережі інженерного забезпечення,  транспортних засобів, службових 

блоків, складів, гаражів тощо; 5) взаємодія з органами прикордонної і 

внутрішньої служб, місцевого самоврядування та місцевою державною 

адміністрацією. Це компоненти першого порядку, на базі яких формується 

пункти пропуску товарів і пасажирів на митному кордоні (залізничні, 

автомобільні і змішані) та митні зони, а також більш складні форми 

зосередження митної діяльності (елементи територіальної та організаційно-

управлінської структури). 

Функціональну цілісність вище вказаних компонентів МТК забезпечує 

діалектична єдність вертикальних (міжкомпонентних) та традиційних 

горизонтальних (внутрікомпонентних) зв‖язків. МТК можуть бути локальними, 

регіональними та загальнодержавними. 

Компонентами другого порядку МТК є виконувані ними функції: а) 

контрольно-пропускна, б) тарифно-регулююча, в) інформаційно-аналітична, г) 

фінансово-економічна. д) логістична, е) правова , є) виховна. Найбільш 

географічним серед них є тарифно-регулююча, фінансово-економічна та 

логістична. Детальніше ці функції описано в публікаціях Н.Н.Коцан (4, 9). 

Практична взаємодія всіх цих функцій у різних формах територіального 

зосередження митної діяльності забезпечує її кінцевий результат – ширше 

включення країни у зовнішньоторговельний обіг і збільшення внеску до 

державного бюджету.  

            Другою частковою результуючою структурою функціонування 

МТК є територіальна, яка характеризує особливості розміщення об’єктів митної 

                                                 
3
 Функціональна структура об’єкту – спосіб дії його компонентів та елементів, сукупність суттєвих зв'язків між 

ними, спрямовані на його збереження і подальший розвиток. (11). 
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діяльності, співвідношення і територіальну взаємодію через систему зв’язків 

різних форм територіального зосередження діяльності людини, в тому числі 

митної. Умовно територіальна структура є ―проекцією‖ компонентів МТК на 

відповідній території, зумовленої впливом наявних передумов і системи 

чинників. Такі форми територіального зосередження в теорії суспільної 

географії називають елементами територіальної структури, які теоретично 

(змістовно) і територіально слід уніфікувати з метою співставлення отримуваних 

результатів. Таким чином, ця фундаментальна  суспільно-географічна категорія 

добре описує схему територіальної організації митної діяльності, зокрема 

складність, територіальні масштаби та композиційні властивості об’єктів та їх 

поєднань. 

Методом (засобом) виявлення елементів територіальної структури митної 

діяльності якоїсь території є концепція галузевого суспільно-географічного 

районування (11). Стосовно митної діяльності вона може бути представлена 

макро-, мезо- та мікрорайонами. 

Більш конкретний концептуально-конструктивний виклад категорії 

―територіальна структура‖ як основної складової територіальної організації 

митної діяльності України здійснив К.Горб (2). Тут грунтовно розкрито дефініції 

митних макрорегіону, вузла, центра, пункта та осередка. Одночасно слід 

розкрити суть таких рекомендованих понять, як ―митний підрайон‖, ―митний 

субрегіон‖ та ―митний ареал‖. В систему локальних елементів повинні вписатися 

широко вживані митниками терміни ―митна зона‖ і ―зона впливу митниці‖, які 

описують взаємодію митниці певного рангу з прилягаючою територією. Автор 

на основі аналізу відповідної соціально-економічної та суспільно-географічної 

літератури систематизував сукупність рекомендованих ним елементів 

територіальної структури у пізнавально-важливій і працеємній таблиці ―Основні 

елементи територіальної структури митної справи в Україні‖, зміст якої 

справедливо оцінюється як своєрідний ―митний каркас‖ території України – 

основа для подальшого дослідження цієї проблеми. 

Ми погоджуємося з автором, що найбільшою за масштабом території, 

суттю та виконуваними функціями є митне макроутворення, але називаємо його 

митним макрорайоном, а  не макрорегіоном.4 Ще О.М.Лавріщев застерігав 

фахівців помірковано використовувати термін ―регіон‖, який не має чіткого 

функціонального змісту, а лише в цілому характеризує місцерозташування 

досить значних територій (Південь України, Близький Схід тощо) чи процесів 

(регіональний розвиток, регіональна політика тощо); не замінювати ним 

конкретних одиниць адміністративно-територіального поділу чи економічного 

районування. 

Як відомо, макрорайони поділяються на мезорайони (або підрайони) та 

мікрорайони. Мезорайонами вважаються суспільно-географічні утворення в 

                                                 
4
 Щодо конкретної схеми митного макрорайонування України і територіальної відповідності решти понять 

елементів територіальної структури реальному розміщенню митної діяльності, то можуть бути розбіжності з 

вище згаданою схемою таблиці, зумовлені конкретною методикою застосування методу суспільно-географічного 

районування.(12). 
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межах адміністративних областей, конурбацій та великих агломерацій. 

Складовими мікрорайонів ми вважаємо групи адміністративних районів, окремі 

низові адмінрайони, вузли, центри і пункти, господарські місцевості, середні та 

малі міські агломерації. 

Адекватною двом вище розглянутим структурам повинна бути третя – 

організаційно-управлінська, яка змістовно включає ієрархічно впорядковану 

систему органів управління митною діяльністю, їх функціональні правові 

обов’язки на відповідній території, тобто територіально реалізує механізм 

прийняття рішень, від яких залежить досягнення поставлених цілей, кінцевий 

результат митної діяльності. Формалізоване системне представлення схеми 

управління МТК дивись на мал. 1. 

                                                 E 

 

 

 

i                                                                                                           a 

 

d 

f 

 

 

 

 

 

Мал. 1. Схема системи управління МТК 

О – МТК (керована система, його функціональна структура та внутрішні зв’язки); Е – 

оточуюче середовище; Еі – ―вхід‖ системи (умови, чинники та зовнішні зв’язки); Еа – ―вихід‖ 

системи (реалізовані цілі, вплив О на Е); R – регулятор системи (керівна система, що 

забезпечує цілепокладання О); d – канал передачі інформації R  про стан О; f – канал передачі 

управлінської інформації на і з метою поліпшення всієї схеми та функції системи. 

 

Виходячи із предметної сутності суспільної географії, географія митної 

діяльності як новий напрямок досліджень, вивчає територіальну  організацію і 

комплексно-пропорційний розвиток цієї діяльності, які є важливими складовими 

її загальної ефективності. Як бачимо, предметна сутність включає вирішення 

двох діалектично пов’язаних завдань: традиційного – раціональну територіальну 

організацію, тобто ефективне розміщення всіх об’єктів і служб митної справи, 

міжкомпонентні зв’язки та особливості регіонального управління між ними; 

компонентна 

територіальна 

орг.-управлінська 

допоміжні 

 

R 
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нового – встановити рівень територіальної комплексності та пропорційності 

митної діяльності.5 

Обидва ці завдання передбачають повне і раціональне використання 

особливостей території як своєрідного невичерпаного ресурсу, її виробничого, 

соціального, культурного, праце- і природного потенціалів. Від цього сумарного 

потенціалу залежить формування обсягів і структури, напрямків та регіональних 

відмінностей ЗЕД, особливості інших відносин – політичних, мілітарних та 

екологічних. 

Конкретно вплив території на функціонування митної діяльності 

проявляється через систему умов та чинників (факторів), які в кінцевому 

підсумку визначають локацію всіх компонентів та елементів функціональної 

структури митної діяльності, перш за все пунктів пропуску (як головних 

складових митниць), які діють за постійними чи тимчасовими схемами 

(графіками). 

До загальних умов функціонування МТК слід віднести геополітичне 

положення  держави (систему векторів зовнішніх відносин та оцінку митних 

кордонів), рівні соціально-економічного розвитку окремих частин країни, 

особливості ринкових відносин, величину праце- і природноресурсного 

потенціалів, які на конкретній частині території стають дійовими чинниками. 

Особливе місце займає конфігурація транспортної сітки, напрямки та 

інтенсивність вантажо- і пасажиропотоків, рівень розвитку об‖єктів 

транспортної інфраструктури та вплив міжнародних транспортних коридорів; 

рівень опрацювання та освоєння правових засад митної діяльності, вплив нових 

форм активізації продуктивних сил (єврорегіонів, СЕЗ-ів, територій 

пріоритетного розвитку тощо) всі вони реалізують об‖єктивну необхідність 

розвитку ЗЕД, що базується також на знанні кон‖юктури ринку на відповідні 

товари і послуги. До регіональних і локальних чинників формування і розвитку 

конкретного МТК належать: особливості природних умов і ресурсів, розселення 

населення, розміщення головних місцевих під’їздних шляхів, рівні 

сформованості соціально-економічних комплексів, оснащеності пунктів 

пропуску об’єктами інженерної - та технічно-контрольної інфраструктури і, 

нарешті, кількість та якість особового складу працівників. Аналіз взаємодії вище 

згаданих умов та чинників через призму оцінки ефективності просторових 

зв’язків на різних рівнях управління дадуть змогу посилити значення суспільно-

географічного аспекту функціонування митної діяльності, розкрити 

регіональний ―механізм‖ формування експортно-імпортного потенціалу країни, 

повніше враховувати митну вартість товарів та встановлювати величину мита та 

митних зборів. Конкретна оцінка конкретних чинників стосовно України 

наведена в таких публікаціях (3, 6, 10, 15). 

Засобом успішного використання вищезгаданих умов та чинників зокрема 

та суспільно-географічного підходу взагалі є застосування системи методів 

суспільно-географічного дослідження. Результативними серед яких є  системно-

                                                 
5
Традиційне завдання повинні вирішувати митно-територіальні комплекси, а нове – митно-географічні 

комплекси. 
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структурний аналіз і синтез, який ми намагалися реалізувати в цій статті; 

районування , що дозволяє аргументовано виділяти елементи територіальної 

структури та ієрархію органів управління митної діяльності; картографування, 

що дозволяє в єдиному масштабі співставити процес митної діяльності та її 

окремі показники, створити тематичні карти митно-географічного змісту; 

класифікації і типізації митно-регулювальних процесів та їх циклів (стадій та 

ланок) на основі обрахування індексів рівнів територіальної спеціалізації і 

комплексно-пропорційного розвитку; прогнозування, індикативного планування 

та конструювання митної діяльності на різних рівнях управління. Для 

обгрунтування і розробки прогнозів найчастіше використовують балансовий і 

нормативний методи. При цьому географо-математичні та статистично-

економічні методи можуть бути використані для визначення загального рівня 

ефективності функціонування окремих МТК, для аналізу тісноти зв’язків між їх 

компонентами, для виявлення ―сили‖ впливу окремих чинників та типів МТК на 

кінцевий економічний результат. Нарешті, ефективним є традиційний метод 

техніко-економічного обгрунтування розміщення будівництва окремих об’єктів 

митної інфраструктури. Допоміжне значення мають історичний 

(ретроспективний), експедиційний та літературний методи. Для успішного 

використання на практиці усієї сукупності методів дослідження територіальної 

організації митної діяльності потрібна методика і програма суспільно-

географічного аналізу і синтезу з орієнтацією на  науково-пізнавальну чи 

конструктивну мету ( доповідна чи звітна записка, курсова, дипломна чи 

магістерська роботи, дисертація тощо). 

Головними географічними формами прояву митного процесу, що 

зумовлені географічним поділом та інтеграцією праці (людської діяльності), є 

рівень його територіальної концентрації та обміну результатами як внутрі 

країни, так із зарубіжжям. Територіальна концентрація митної діяльності 

найповніше описується обсягом, структурою та розміщенням товарної маси, а 

обмін – часткою переміщуваної через митний кордон товарної продукції і 

послуг. Обмін представлений перш за все міжнародною торгівлею товарами, 

послугами, цінними паперами, вивозом капіталу (валютно-кредитними 

операціями), науково-технічними досягненнями, виробничим співробітництвом 

та міграцією робочої сили через національні митні кордони. 

Основними завданнями  суспільно-географічного вивчення митної 

діяльності є: 

1. Подальша розробка окремих теоретико-методологічних питань 

ефективного функціонування МТК в ринкових умовах, зокрема оптимальних 

моделей їх розвитку та методики конкретного врахування умов та чинників на 

різних регіональних рівнях управління, які можна застосувати при 

обгрунтуванні розміщення нових митниць та оцінки уже розміщених діючих 

митниць та пунктів пропуску товарів та пасажирів; 

2. Просторовий аналіз об’ємів, тенденцій, структури і напрямків 

міжнародної ЗЕД – як експортної, так і імпортної, а також оцінки ролі окремих 

заходів та засобів митного регулювання автомобільних, залізничних, повітряних, 

морських і річкових потоків головних та допоміжних товарів, послуг, а також 



 10 

людей; йдеться про всебічний (комплексний) маркетинг території країни чи її 

окремих частин для потреб митної діяльності;6 

3. Виявлення особливостей і тенденцій митно-тарифного регулювання 

обсягу, структури експортної та імпортної діяльності України (за товарною 

номенклатурою ЗЕД).  Виходячи з інтересів країни та її окремих регіонів 

розробити суспільно-географічні засади визначення величини мита на різні 

товари і послуги (пропозиція для міжвідомчої Митно-тарифної ради України); 

4. Аналіз особливостей сучасного митного регулювання у єврорегіонах, 

спеціальних економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку; ця 

проблема частково розглянута в таких публікаціях Н.Н.Коцан.(5, 7, 8, 13). 

5. Розкриття географічного розподілу українського експорту та імпорту по 

частинах світу, країнах СНД та Балтії. Детальні дослідження зовнішньої торгівлі 

між Україною та державами – членами ЄС показали значну різницю у 

відомостях навіть Міністерства статистики та Держмиткому України (за 

вартістю сукупного імпорту нашої країни у 1996р.), яка досягла 42% (16). 

6. Встановити географічну ієрархію елементів територіальної і 

управлінської структур митної діяльності України, рівні їх відповідності 

інтегральним елементам усієї соціально-економічної діяльності; 

7. Включення інформації про митну діяльність у всі державні документи з 

управління соціально-економічним розвитком макрорайонів, областей, міст і 

низових адміністративних районів. Це стало би основою для відкритості і 

доступності такої інформації для потреб суміжних галузей знання (навчально-

наукова робота); 

8. Обгрунтування логістичних схем для перевезення різних товарів від 

вітчизняного виробника до їх споживача за кордоном, реального освоєння нових 

перспективних векторів ЗЕД  (територіальна взаємодія з країнами – сусідами); 

9. Підтримка рекомендації, щоб жодна з державних, кооперативних та 

комерційних структур не повинна користуватися податковими пільгами на 

ввезення товару, бо це підриває принцип чесної конкуренції в умовах ринкової 

економіки; 

10. Обгрунтування оптимального критерію функціонування митно-

територіального комплексу (системи) – максимуму доходів до державного 

бюджету при постійному розширенні та удосконаленні структури 

зовнішньоторговельних та інших відносин. Митна діяльність у розвинутих 

країнах Європи та світу є перш за все регулятором розвитку  і удосконалення 

обсягів і структури ЗЕД, а потім вже джерелом надходжень до бюджету.7 

11. Розробка детальної програми-алгоритму суспільно-географічного 

дослідження вище сформульованих завдань, яка дуже потрібна студентам-

практикантам та аспірантам, які забажають опрацьовувати митно-географічні 

проблеми. 

 

                                                 
6
 Кожна товарна група чи послуга повинна бути охарактеризована з точки погляду місця їх виробництва, оцінки 

відстаней їх перевезення до внутрішніх чи пограничних пунктів пропуску (митного контролю). Для цього 

складатимуться відповідні тематичні картодіаграми. 
7
 У Росії митна служба дає 45% бюджетних надходжень, в Україні у 1999р. – 25% реальної частини доходів. 
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УДК 911.3 

Я.Б.Олійник, д.е.н., проф., В.Б.Шишацький, к.г.н., асист., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ – НОВИЙ НАПРЯМОК 

СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

 

Йдеться про молодий напрямок суспільної географії в Україні – 

електоральну географію. Розкривається історія виникнення і розвитку 

політичних партій та політичної системи в Україні. Проводиться географічний 

аналіз розвитку електоральних процесів в Україні на межі ХХ і ХХІ ст. 

The study is dedicated to a young branch of human geography in Ukraine - 

electoral geography. The history of rise and evolution of the Ukrainian political 

parties is uncovered. The geographic analysis of progressing of electoral processes in 

Ukraine on a boundary XX and XXI of centuries is made. 

 

З відновленням української державності на початку 90-х років нарешті 

з’явились умови і для розвитку демократії та плюралізму. З цим процесом 

нерозривно пов’язаний процес творення партійно-політичної системи, оскільки 

саме політичні партії – головний інструмент демократизації суспільства. 

За досить короткий термін – всього біля десяти років – в Україні відбулося 

чимало подій, пов’язаних із становленням політичних партій, їх ідеологій, 

програм і т.п.: три рази відбулися президентські вибори, чотири рази – 

парламентські, двічі – всенародні референдуми; змінився тип виборчої системи 

до парламенту – з мажоритарної на змішану; утворилося велике розмаїття 

політичних партій і політизованих організацій, які представляють практично 

увесь спектр політичних ідеологій. 

Діяльність політичних партій, як правило (якщо ці партії – 

загальнонаціональні) носить не лише суспільний характер, а й має яскраво 

виражений територіальний аспект, що не може не зацікавити суспільних 

географів. В західній географії вже здавна розвивається такий напрямок 

політичної географії як електоральна географія (інші назви – виборча географія, 

географія політичної боротьби), що досліджує широке коло питань, пов’язаних 

з територіальними особливостями електоральної поведінки населення цих країн. 

© Я.Б. Олійник, В.Б. Шишацький, 2002 
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В той же час, у колишній тоталітарній державі СРСР з однопартійною системою 

умов для розвитку цього напрямку не існувало. 

На жаль, наразі в Україні також досить невелика кількість досліджень, 

присвячених даній проблематиці. Головна увага українських політико-географів 

зосереджена на геополітичних, етногеографічних, країнознавчих аспектах 

досліджень. З числа робіт українських географів, присвячених електоральній 

проблематиці варто виділити праці львів’ян О.І.Шаблія (два пункти розділу 

―Політико-географічні риси України‖ з підручника ―Соціально-економічна 

географія України‖ безпосередньо стосуються електоральної географії) та 

М.С.Дністрянського (його книга ―Україна в політико-географічному вимірі‖ 

також частково присвячена аналізу територіально-електоральних питань). В той 

же час жодної серйозної роботи, яка була б повністю присвячена питанням 

електоральної географії нам невідома. Зокрема, вимагає опрацювання теорія та 

методологія електоральної географії, розробка методів дослідження, оцінка 

чинників впливу в електоральній географії і т.д. Тому беремося стверджувати, 

що зазначений напрямок суспільної географії в Україні перебуває лише на стадії 

становлення. 

На нашу думку головними напрямами досліджень електоральної географії 

мали б стати такі: 1) аналіз широкого кола чинників, що впливають на 

результати волевиявлення населення (особливо територіальні аспекти); 2) 

географічний аналіз парламентських виборів; 3) географічний аналіз 

президентських виборів; 4) географічний аналіз референдумів; 5) географічний 

аналіз популярності політичних партій, течій, ідеологій; 6) географічний аналіз 

розміщення регіональних осередків партій та ін. 

У подальшій частині статті ми спробуємо розглянути як історію, так і 

сьогодення партійно-політичної системи в Україні, зробивши наголос на 

територіальних аспектах парламентських виборів, а також спробуємо 

передбачити основні напрямки розвитку цієї системи на найближче майбутнє. 

Перші політизовані громадські організації починають формуватись в 

Україні вже з середини ХІХ ст. (до них можемо віднести Кирило-Мефодіївське 

братство, ―Народну раду‖, ―Братство тарасівців‖). До кінця ХІХ ст. цей процес 

посилюється, набирає організованих рис і призводить до виникнення перших 

політичних партій. Статус першої української політичної партії належить 

Українській радикальній партії (УРП), що виникла у Львові 1890 р. з ініціативи 

І.Франка та інших відомих громадських діячів. Ця партія виявилась неміцною, 

але поклала початок формуванню інших політичних партій, що виникли на її 

підґрунті і зіграли видатну роль у історії Східної Галичини і України в цілому. 

До цих партій можна віднести Українську соціал-демократичну партію 

(Галичини) і Українську національно-демократичну партію. До складу цих 

партій входили видатні представники інтелігенції цього регіону – І.Франко, 

М.Грушевський, К.Левицький та ін. Варто відмітити також заснований у Львові 

вихідцями з російської України (Д.Донцов, В.Дорошенко та ін.) Союз 

визволення України (СВУ), що здійснював значну просвітницьку роботу. 

Народження першої української партії в підросійській Україні відбулося 

на 10 років пізніше, ніж у Галичині. 1890 року у Харкові була створена 
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Революційна українська партія (РУП), що об’єднала значну частину інтелігенції 

східної України. Ця партія також виявилася нестабільною, але, також як і УРП, 

заклала фундамент української багатопартійності на сході. Згодом на її базі 

виникнуть: українська національна партія УНП, українська соціалістична партія 

(УСП), українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), українська 

партія соціалістів-революціонерів (УПСР), товариство українських поступовців 

(ТУП), пізніше перейменоване на українську партію соціалістів-федералістів 

(УПСФ). У різний час до складу названих партій входили такі видатні 

представники української еліти того часу як В.Антонович, М.Русов, 

М.Міхновський, В.Винниченко, М.Порш, С.Петлюра, М.Грушевський та ін. 

До Першої світової війни в Україні вже був представлений практично весь 

спектр політичних ідеологій того часу, але найбільш популярними  були 

соціалістичні і соціал-демократичні течії. Водночас всі українські партії мали 

яскраво виражене національно-демократичне забарвлення. Головними центрами 

творення і розвитку українських політичних партій того часу були Львів, Київ та 

Харків. 

Під час нетривалого періоду відновлення української державності 

протягом 1917-20 рр. процес розвитку партійно-політичної системи України 

прискорюється, посилюються консервативний, націоналістичний і монархічний 

напрями, в той же час комуністична ідеологія (крім східних пролетарських 

регіонів) ніколи не знаходила високої підтримки, свідченням чому вибори 

1917р. до Всеросійських установчих зборів, на яких українські (соціалістичні і 

соціал-демократичні партії) отримали 75% голосів, а більшовики – лише 10%. 

Слід зазначити також високу толерантність українців до національних меншин: 

зокрема, у складі Центральної ради 75% становили українці, 14% - росіяни, 6% - 

євреї, понад 2% - поляки, що повністю відповідало національному складу 

населення України того часу. 

З утвердженням силовим шляхом більшовицької влади в Україні було 

покладено край багатопартійності, була ліквідована навіть Українська 

комуністична партія (УКП), яка під тиском більшовиків саморозпустилася, 

частково увійшовши до КП(б)У, більшість членів цієї партії згодом звинувачені 

в націоналізмі і репресовані. У Західній Україні, яка перебувала під Польщею всі 

українські партії були також заборонені. Тому протягом практично 70 років 

українські політичні організації були заборонені, перебували або у підпіллі, або 

у вигнанні. 

Відродження багатопартійної системи в Україні починається з 1988 р. 

утворенням Української Гельсінської Спілки (УГС), яка була вже політичною 

організацією. У 1989 р. створюється потужна громадсько-політична організація 

– Народний Рух України за перебудову (НРУ), а вже з 1990 р. починають 

утворюватись справжні політичні партії у їх сучасному трактуванні (з 

програмою, статутом, головою, інститутом членства, прагненням до політичної 

боротьби і участі у перерозподілі влади). До перших партій сучасної України 

відносяться Українська республіканська партія (УРП), демократична партія 

України (ДемПУ), Селянсько-демократична партія України (СелДПУ), партія 
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―зелених‖ України (ПЗУ), партія демократичного відродження України (ПДВУ) 

та інші. 

Вже впродовж перших трьох років відновлення української державності в 

Україні виникає більше 30 політичних партій всіх політико-ідеологічних 

напрямків – від ультралівих до ультраправих. Особливо інтенсивним процес 

―партієтворення‖ ставав напередодні виборів, як парламентських, так і 

президентських, коли політична боротьба особливо загострювалась. Прискорив 

цей процес також перехід від мажоритарної виборчої системи до змішаної, коли 

половина народних депутатів вже обиралася за партійними списками. На 

сьогоднішній день в країні вже зареєстровано Мінюстом більше 120 політичних 

партій. 

Більша частина зареєстрованих політичних партій України насправді не є 

такими виходячи із самого визначення партії як організації, що бореться за 

владу, оскільки жодного разу участі у політичній боротьбі не брали (їх радше 

можна віднести до політизованих громадських організацій). Таких прикладів  

можна назвати досить багато, деякі з них: ―Партія шанувальників пива‖, ―Партія 

реабілітації важкохворих‖, ―Партія допомоги знедоленому народу України‖ та 

ін. Напевно, метою їх створення була або якась разова ціль, або ж амбіції 

певного суб’єкту. 

З іншого боку, в Україні вже виокремились ряд політичних партій, які 

мають стійких шанувальників (власну електоральну базу), стабільні результати 

на виборах, добре відомі в усіх регіонах держави. Також позитивною можна 

назвати тенденцію до об’єднання (чи злиття) ряду партій з подібною ідеологією 

та засадами. Це призводить до формування в Україні досить чіткої ідеологічної 

структури партій з трьома основними напрямками: лівим, центристським і 

правим, кожен з яких буде представлений щонайбільше – трьома-п’ятьма 

політичними партіями, а в майбутньому – іще менше, оскільки, як показує 

досвід парламентських виборів 1998 і 2002 років, за існування 4%-го бар’єру до 

парламенту спроможні пройти менше 10 політичних партій чи блоків (зокрема, 8 

– 1998 року, 6 – 2002 року). 

До позитивних тенденцій розвитку партійно-політичної системи в Україні 

можна віднести такі: 1) зменшення кількості народних депутатів, що обираються 

шляхом самовисунення (тобто без задекларованої підтримки певної політичної 

партії): 1994 року – 212 осіб (або 47% загальної кількості), 1998 року – 131 особа 

(або 29%), 2002 року – 93 особи (або 21%), тобто головною умовою 

проходження до парламенту стає приналежність (прихильність) кандидата у 

депутати до певної політичної партії (виборчого блоку); 2) зменшення кількості 

партій і блоків, що долають бар’єр (з 8 до 6), що призводить до більш чіткої 

структуризації парламенту 3) при одночасному зростанні частки виборців, що 

голосують за партії (блоки) – переможців (66% у 1998 році і 76% у 2002 році), 

тобто частка не представлених у парламентів партій (блоків) знижується. До 

негативної можна віднести тенденцію яка зберігається, що навіть найпотужніші, 

добре відомі учасники виборчих процесів не долають 4% бар’єр у всіх регіонах 

України (зокрема на виборах 2002 р. кількість регіонів, в яких партії (блоки) не 

подолали 4% бар’єр була такою: ―Наша Україна‖, КПУ і ―За Єдину Україну‖ – 3, 
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блок Юлії Тимошенко – 8, СДПУ(о) – 10, СПУ – 12), що свідчить про все ще 

високу регіоналізацію політичних партій та ідеологій, які вони представляють. 

Головних критеріїв розподілу політичних партій України на напрямки і 

течії можна виділити три: 1) сповідувана партіями політична ідеологія (від 

комунізму до націоналізму), 2) ставлення до приватної власності на засоби 

виробництва (від домінування суспільної до домінування приватної) та 3) 

бачення зовнішньополітичних пріоритетів України (від відродження СРСР до 

якнайширшої інтеграції до західноєвропейських структур). Можна 

стверджувати, що на сьогоднішній день вже практично завершується процес 

структуризації серед лівих і правих партій (які досить легко можна поділити на 

окремі напрямки і течії) і продовжується серед центристських партій, які ще 

продовжують інтенсивно еволюціонувати: 

1) Ліві партії представлені трьома течіями – ультралівими, власне лівими і 

лівоцентристами, на виборах на виборах 1998 року партіями в сукупності було 

набрано понад 37% голосів, 2002 року ці партії в сукупності набрали понад 32% 

голосів виборців (від 3% у Тернопільській до 49% у Луганській областях): 

a) Чільні 

представники ультралівих – 

Прогресивна соціалістична 

партія України (ПСПУ), та два 

―клони‖ комуністичної партії, 

створенні за сприяння влади з 

метою ―розтягти‖ голоси 

комуністів – комуністична 

партія України (оновлена) 

(КПУ(о)) та комуністична 

партія робітників і селян 

(КПРС). Всі вони сповідують 

радикальну комуністичну 

ідеологію, виступають за 

відновлення Радянського Союзу і т.п. Найбільш популярні на сході і півдні, 

ПСПУ впродовж 1998-2002 

була представлена в 

парламенті фракцією. На 

виборах 2002 року в 

сукупності набрали біля 7%, 

ПСПУ не вистачило всього 

0,25% для подолання 

прохідного бар’єру. На мал. 

1. зображено результати 

голосування за ультралівих 

(у %) на останніх 

парламентських виборах, 

масними ізолініями вказано 

зони найвищої (понад 6%) і 
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найнижчої (менше 2%) популярності цих партій. 

b) Власне ліві представлені найсильнішою і найпопулярнішою лівою 

партією – комуністичною партією України (КПУ), що є реставрованою 

частиною колишньої КПРС. Партія сповідує неокомуністичну ідеологію, 

ностальгію за Радянським Союзом, виступає за розвиток якнайширших відносин 

у рамках СНД, розвиток державної власності. Найбільш популярна на сході і 

півдні серед пенсіонерів, низькооплачуваних робітників, російськомовного 

населення, прихожан Української православної церкви – Московського 

патріархату. Регресійний аналіз показує максимально сильний зв’язок (R=0.91) 

між голосами за КПУ і часткою росіян та прихильників УПЦ-МП у населенні 

регіонів України. Через наявність великої частки пенсіонерів і малої – молоді 

серед прихильників КПУ, кількість поданих за них голосів стабільно 

скорочується: майже 25% у 1998 р. і лише 20% - у 2002 р. Також різко знизилася 

можливість комуністів обиратися за одномандатними округами, де на першу 

роль наразі виходять не особисті риси кандидата і сповідувана ним ідеологія, а 

його матеріальні можливості, використання виборчих технологій, підтримка 

влади і т.п. Все це призвело до різкого скорочення фракції комуністів у 

парламенті: від понад 120 у 1998 р. до менше 65 – у 2002 р. На мал. 2 представ-

лено результати голосування за комуністів на виборах 2002 р. Масними 

ізолініями виділено: 10% - території найнижчої популярності партії, 20% - вище 

середньої популярності, 30% - високої популярності. При порівнянні з 

результатами 1998 р. особливо кидається у вічі сильне зміщення на схід ізолінії 

20%: раніше вона проходила через Хмельницьку і Житомирську області, наразі – 

через північ Одеської, Кіровоградську, схід Полтавської і Сумської областей, 

тож частка прихильників комуністів особливо знизилась у центральних 

областях. 

c) Найбільш відомою партією лівоцентристського спрямування є 

Соціалістична партія України (СПУ), близькою до неї є селянська партія 

України (СелПУ), а також декілька інших, значно слабших і менш відомих. СПУ 

пройшла досить цікавий процес еволюції, оскільки від початку створення 

претендувала на роль спадкоємця 

КПРС в Україні, але, згодом, з 

відновленням КПУ, поступово 

―дрейфувала‖ до центру. На 

сьогоднішній день СПУ 

практично відповідає критеріям 

соціал-демократії: виступає за 

ринкову економіку, вважає 

можливою рівновагу між 

приватним і державним сектором 

(за умови домінування 

державного сектору в ключових 

галузях), проти приватної 

власності на землю, за інтеграцію 

до Євросоюзу при збереженні зв’язків у рамках СНД. На сьогоднішній день 
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СПУ має також досить стійку електоральну базу, яка практично не змінилась від 

1998 року. На попередніх парламентських виборах виборчий блок СПУ-СелПУ 

здобув біля 8,5%, на виборах 2002 року СПУ вже самостійно набирає 7%. При 

використанні регресійного аналізу задля отримання ―позитивного‖ результату 

ми змушені були відкинути всі західні області, що увійшли до складу України 

після 1939 р. і де традиційно симпатиків партії мало, а фактори, що впливають 

на голоси за СПУ на сході, ніяк не впливають на заході. Отже, регресійний 

аналіз по 18 центральних і східних областях показав сильний вплив (R=0.85) на 

голоси за СПУ двох факторів: частки сільського населення і частки українців (на 

заході ці ж фактори позитивно впливають на правоцентриські партії). Отже 

пересічний виборець СПУ – житель сільської місцевості центральної України. 

На мал. 3 ізолініями показано результати голосування за партію на 

парламентських виборах 2002 року; масними ізолініями виділені: 3% - території 

найменшої популярності, 7% - вище середньої популярності, 15% - найвищої 

популярності. 

2) Центристські партії на нашу думку поки що недоцільно поділяти на 

окремі течії, хоча вже зараз діяльність одних має більш виражену соціал-

демократичну спрямованість, інших – ліберальну. Об’єднує ж їх, насамперед або 

участь у розподілі нинішньої влади в Україні (як центральної, так і 

регіональної), або ж лояльне (прихильне) ставлення до неї, а також помірковані 

програмові засади, відсутність яскраво вираженої ідеології; більшість цих партій 

можна вважати не ідеологічними, а прагматичними чи харизматичними. Всі 

партії центристського спрямування декларують загальнодемократичні цінності, 

вільний розвиток як державної, так і приватної власності, прихильно ставляться 

до приватної власності на землю, виступають за багатовекторний 

зовнішньополітичний курс України. До найбільш відомих партій центристського 

спрямування можна віднести: Соціал-демократичну партію України (об’єднану) 

(СДПУ(о)), народно-демократичну партію України (НДП), Аграрну партію 

України (АПУ), партію регіонів (ПР), ―Трудову Україну‖ (ТУ), партію 

промисловців і підприємців 

України (ПППУ), Демократичний 

союз (ДС), ліберальну партію 

України (ЛПУ). Дещо окремо 

стоять ―зелені‖, які за основу 

своєї програми ставлять 

пріоритет природи над вироб-

ництвом і ―Яблуко‖, що декларує 

ліберальні загальнодемократичні 

цінності, але перебуває у 

жорсткій опозиції до влади. 

За чільних представників 

центристських партій (без 

урахування дрібних і мало-

відомих партій, що набирають значно менше 1%) і в 1998, і в 2002 р. 

проголосувало понад ¼ виборців. В 1998 подолали 4% бар’єр три центристських 
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партії: НДП (виступала як ―партія влади‖) – 5% голосів, ―Громада‖ – майже 5% і 

СДПУ(о) – 4%, зовсім небагато голосів недобрали для подолання бар’єру 

аграрна партія України, та блок ―Трудова Україна (понад 3% кожна). На виборах 

2002 р. бар’єр подолали один центристський виборчий блок (виступав як ―партія 

влади‖) – ―За єдину Україну (у складі НДП, ПППУ, ТУ, ПР, АПУ – біля 12% 

голосів) та одна партія – СДПУ(о) – понад 6%; чимало голосів здобули також 

два ―виборчих проекти‖ – об’єднання ―Жінки України за майбутнє‖ – понад 3% 

та ―Команда озимого покоління‖ – 2%. На мал. 4 ізолініями показано результати 

голосування за центристські партії на виборах 2002 року; масними лініями 

виділені: 10% - території найнижчої популярності центристів, 20% - вище 

середньої, 30% - найвищої. 

Електоральне поле центристських партій є найбільш розмитим і 

невизначеним, що пов’язане, головним чином зі слабкістю в Україні ―середнього 

класу‖ та слабкими традиціями соціал-демократії і лібералізму (на відміну від 

соціалізму-комунізму та націоналізму). Тим не менше, регресійний аналіз 

показує досить сильний вплив (R=0.81) на результати голосування за ці партії 

трьох чинників: частки у населенні протестантських конфесій, частки 

національних меншин (без росіян) і рівня доходів населення. Такім умовам 

найкраще відповідають більшість східних і південних областей (крім 

Херсонської), де частка поданих голосів за центристів коливається від 45% у 

Донецькій до 25% у Криму, сюди ж слід додати і Закарпаття (28%); найнижчою 

популярністю центристські партії користуються в Галичині (від 4 до 7% 

голосів). На нашу думку електоральні перспективи центристських партій лежать 

у двох площинах: поліпшенні матеріального рівня життя населення України і 

зростанні ―середнього класу‖ (адже ці партії представляють владу) та більшій 

―ідеологізації‖ цих партій, формуванні програм та ідеологій, за якими виборець 

міг би їх розрізнити.  

3) Праві партії, як і ліві, можна поділити також на ряд течій: 

правоцентристи, власне праві і ультраправі. На парламентських виборах 2002 р. 

ці партії у сукупності здобули біля 32% голосів виборців (від 4% у Донецькій 

області до понад 88% - у Тернопільській). 

a) Правоцентристські партії за особливістю ідеології дещо 

відрізняються від просто центристських тим, що замість загальнодемократичних 

цінностей пріоритет віддають національно-демократичним, зовнішні 

перспективи вбачають насамперед у розвитку стосунків з ЄС та НАТО, 

перебувають у поміркованій опозиції щодо влади. До найтиповіших 

представників течії слід віднести: народний рух України (НРУ), український 

народний рух (УНР), республіканська християнська партія (РХП), партія 

―Реформи і порядок‖, демократична партія України (ДемПУ) та інші. Більшість 

партій правоцентристського спрямування на парламентських виборах 2002 року 

увійшли до виборчого об’єднання Віктора Ющенка ―Наша Україна‖, що набрав 

по Україні біля 24% голосів (від менше 3% у Донецькій області до 75% в Івано-

Франківській). 

b) Власне праві партії сповідують націонал-консерватизм, вважаючи, 

що незалежна національна держава є запорукою процвітання як особи, так і 
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нації; по відношенню до сучасної влади представники течії перебувають у 

відкритій опозиції. До типових представників напрямку слід віднести українську 

республіканську партію, з деякими застереженнями – ―Батьківщину‖, ―Собор‖ та 

ряд інших. На виборах 2002 року представники течії в більшості увійшли до 

виборчого блоку Юлії Тимошенко, що набрав по Україні понад 7% голосів (від 

понад 1% у Донецькій до майже 19% у Тернопільській областях). 

c) ультраправі партії сповідують, насамперед ідею українського 

націоналізму, висуваючи ідеї нації, незалежної української держави на перше 

місце, виступаючи за примат духовного над матеріальним. До числа 

найвідоміших представників ультраправих відносяться українська 

консервативна республіканська партія (УКРП, в 2002 р. влилася в повному 

складі в ―Батьківщину‖), Конгрес українських націоналістів (КУН), організація 

українських націоналістів в Україні (ОУН), українська національна асамблея 

(УНА) та ін. На парламентських виборах 1998 року представники ультраправих 

набрали в сукупності понад 3% голосів, 2002 року позиції ультраправих 

розбіглися: одні підтримували блок ―Наша Україна‖, другі – блок Юлії 

Тимошенко, треті – активної участі у виборчому процесі не брали. 

Незважаючи на певні відмінності між окремими течіями правих партій 

(переважно більша поміркованість чи більша радикальність), всі вони мають 

практично однакову електоральну 

базу: це насамперед території 

західних областей (в найбільшій 

мірі Галичини), та частина 

населення (головним чином 

інтелігенції) центральних і 

північних областей (особливо м. 

Київ). Регресійний аналіз показує 

дуже сильний вплив (R=0.9) на 

результати голосування за правих 

двох факторів: частки 

україномовного населення (тобто 

більшу силу впливу має 

національна свідомість, а не 

національна приналежність, що більше проявляється якраз на західній Україні та 

серед інтелігенції) та частки конфесій українофільського спрямування 

(Українська Греко-католицька Церква, Українська Автокефальна Православна 

Церква, Українська Православна Церква – Київський Патріархат). На мал. 5 

ізолініями показані результати голосування за праві партії на виборах 2002 року; 

масними ізолініями виділені: 10% - території найменшої популярності правих 

партій, 20% - вище середньої популярності, 50% - найвищої популярності. У 

порівнянні з виборами 1998 року звертає на себе увагу значне зростання 

кількості поданих голосів за праві партії (у 1998 році лише НРУ подолав 

прохідний бар’єр, набравши 9,4% голосів; партія ―Реформи і порядок‖ набрала 

3,1%, блок ―Національний фронт‖ – 2,7%) і значні зрушення у географії 

електорату цих партій. Зокрема ізолінія у 10% 1998 року проходила через 
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Вінницьку, південь Київської, північ Черкаської і захід Чернігівської областей, а 

в 2002 р. – по межі Херсонської і Запорізької, Дніпропетровську і Харківську 

області; ізолінія у 20% проходила 1998 р. через Чернівецьку, захід Хмельницької 

і Житомирської, а також м. Київ, а 2002 р. – північ Одеської, Кіровоградську, по 

межі Полтавської і Сумської областей з Дніпропетровською і Харківською і т.д. 

На нашу думку найближчим часом головними тенденціями формування 

партійно-політичної системи в Україні будуть такі: 1) кадрове, організаційне і 

територіальне зміцнення партій – переможниць; 2) відмирання партій, що не 

беруть участі у виборчих процесах чи стабільно не набирають навіть 1%; 3) 

істотна реорганізація (в т.ч. об’єднання) партій, що мають досить значну 

кількість прихильників, але недостатню для подолання 4%-го бар’єру. Також 

можна з високою точністю спрогнозувати зниження популярності лівих партій і 

зростання популярності лівоцентристських і правоцентристських. 
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ В  

РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Наведено теоретико-методичні основи використання факторного аналізу 

в регіональних дослідженнях. Визначено фактори, що впливають на соціально-

економічний розвиток Київської області. 

There are exposed the theoretical-methodological basics of factor analysis 

usage in regional research. There are determined the factors, which have influence on 

social-economical development of Kyiv region. 

 

Постановка проблеми. Той факт, що факторний аналіз має непересічне 

значення як один з низки методів суспільно-географічних досліджень, нині не 

викликає сумнівів. І додатково переконувати в його значимості немає сенсу. Але 

є три моменти, що вимагають повернення до цієї доволі висвітленої у фаховій 

літературі теми.  

Момент перший. Знати і говорити про значення факторного аналізу – це 

одне. А реально використовувати його на практиці – це зовсім інше. В наукових 

суспільно-географічних роботах від звичайної курсової роботи до 

дисертаційного дослідження традиційно присутній розділ, присвячений оцінці 

факторів розвитку об’єкту дослідження. Але, нажаль, в більшості випадків їх 

автори обмежуються лише описом цих факторів. Тим самим, не використовуючи 

апарат факторного аналізу, вони багато втрачають у науковому плані. У тому 

числі й зменшенні суб’єктивізму при ранжуванні факторів за силою впливу. 

Тому важливим завданням є сучасна адаптація апарату факторного аналізу для 

цілей дослідження розвитку суспільно-географічних процесів у регіоні. Це дасть 
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змогу вже за наявним зразком широко впровадити даний метод в регіональні 

дослідження.  

Момент другий. В принципі опубліковано чималу кількість підручників, 

де розкриваються теоретико-методичні основи факторного аналізу. Але майже 

всі вони мають одну суттєву ваду – перенасичення математичними викладками, 

знання яких взагалі-то не є обов’язковим для суспільно-географа. Всі 

розрахункові процедури нині здійснює обчислювальна техніка, і тому це більше 

проблеми математиків чи кібернетиків, а не географів. Останні повинні вміти 

підготувати необхідну інформацію для здійснення розрахунків та чітко 

інтерпретувати отримані результати. Тому ще одним важливим завданням є 

викладення теоретико-методичних основ застосування факторного аналізу в 

регіональних дослідженнях доступнішою мовою, мінімізувавши математичне 

―навантаження‖.  

Момент третій. Програмне забезпечення суспільно-географічних 

досліджень, зрозуміло, не стоїть на місці. Певною мірою освоєний апарат 

програми користувача STATGRAPH щодо реалізації факторного аналізу вже 

давно застарів. Більшість же нових версій програми користувача STATISTICA 

не є русифікованими. А ускладнення і без того непростого математичного 

апарату факторного аналізу англомовними термінами значно обмежує його 

застосування в регіональних дослідженнях. Отже, ще одне завдання – 

розглянути на реальному прикладі можливості застосування сучасного 

програмного забезпечення із наведенням відповідності українським термінам їх 

англомовних варіантів.  

Всі вищенаведені завдання хоч певною мірою покликана вирішити дана 

стаття. 

1. Теоретико-методичні основи використання факторного аналізу в 

регіональних дослідженнях. Звичайно суспільно-географічні фактори, що 

впливають на регіональний розвиток, характеризуються не одним, а множиною 

показників, що мають між собою певний зв’язок. В цілому ж, починаючи будь-

яке дослідження суспільно-географічних процесів у регіоні, здійснюється 

визначення значної кількості показників, підбір яких досить часто є 

суб’єктивним. Тому виникає потреба в їх об’єднанні у певну кількість груп за 

подібністю впливу, в результаті чого визначаються на перший погляд 

―приховані‖ (латентні) фактори, кількість яких, зрозуміло, є меншою за кількість 

вихідних показників. Тобто фактори ідентифікуються. Для цього звичайно 

застосовується процедура факторного аналізу, мета якого: 

 по-перше, скорочення кількості показників (змінних), що на 

мові математичної статистики зветься редукцією даних; 

 по-друге, визначення структури взаємозв’язків між 

показниками (змінними), тобто класифікація показників, інтерпретація 

факторів. 

Таким чином, факторний аналіз використовується і як метод зменшення 

кількості даних, і як метод їх класифікації одночасно. 

В основі побудови моделей факторного аналізу лежить твердження про те, 

що множину взаємозв’язаних (корельованих) показників, що характеризують 
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певний суспільно-географічний процес, можна представити меншою кількістю 

гіпотетичних змінних - факторів (ранжируваних за силою впливу) та множиною 

незалежних залишків. Іншими словами, за допомогою факторного аналізу ми 

можемо n показників замінити значно меншою кількістю (k) факторів, що 

математично можна представити наступним чином:  

 хі = lijfj + i ,         і = 1, ..., n    

                               j = 1, ..., k ,  

де  хі – і-й показник; fj - j-й фактор; lij - факторні навантаження; i -  

залишки, що відбивають випадкові відхилення.  

Факторні навантаження являють собою коефіцієнти кореляції між 

показниками (змінними - xі) та факторами (fj) і показують  

- навантаження j-го фактору у і-й змінній, або 

- навантаження і-й змінної на j-й фактор. 

Факторні навантаження знаходяться в межах від -1 до +1. Знак ―+‖ чи ―-‖ 

вказує на наявність прямої або оберненої залежності між показником і 

фактором. Зміст факторів визначають показники (змінні), що мають найбільші 

факторні навантаження (найближчі по модулю до одиниці).  

Отже, завдання факторного аналізу полягає у лінійному перетворенні n-

вимірного простору у k-вимірний, тобто у перетворенні матриці парної кореляції 

показників розмірністю n x n у матрицю факторних навантажень розмірністю n х 

k.  

Інформаційною основою для розрахунків методом факторного аналізу 

служать просторові ряди, взяті по одномасштабних територіальних одиницях 

(наприклад, адміністративних областях чи адміністративних районах) за певні 

базові роки. При цьому важливою умовою застосування факторного аналізу є те, 

що кількість наперед обраних показників не повинна перевищувати кількість 

територіальних одиниць. 

Щоб доступніше 

розкрити суть даного методу, 

розглянемо його спочатку на 

найпростішому прикладі – у 

випадку, якщо нам необхідно 

об’єднати в один фактор два 

показники, між якими існує 

певна залежність. Цю 

залежність можна виявити за 

допомогою діаграми розсіяння. Як 

видно з наведеної діаграми, територіальні одиниці в просторі групуються у 

вигляді так званих еліпсів розсіяння, більш витягнутих в одному напрямку і 

майже плоских в інших. Отримана шляхом підгонки лінія регресії дає графічне 

представлення залежності. Якщо визначити нову змінну на основі цієї лінії 

регресії, то вона буде включати в себе найістотніші риси обох вихідних змінних 

(показників). Таким чином, два показники ми замінюємо одним, що фактично є 

лінійною комбінацією двох попередніх. 

Діаграма розсіяння
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При більшій кількості показників, зрозуміло, виділяється і більша 

кількість факторів, що відповідають кожному з виявлених еліпсів розсіяння.  

З метою полегшення інтерпретації факторів, можливості порівнювати їх 

вплив, проводяться нові вісі координат, що відповідають осям еліпсів розсіяння 

(лініям регресії), тобто здійснюється обернення факторів у просторі змінних. В 

результаті кожний фактор має більші навантаження у меншій кількості змінних 

та малі навантаження у решті змінних. Найчастіше для цього застосовуються 

варімаксний (забезпечує кращий розподіл факторів за рахунок зменшення 

кількості змінних, зв’язаних з кожним фактором) та квартімаксний (має 

тенденцію до виділення генерального фактора, що спрощує інтерпретацію за 

рахунок зменшення кількості факторів, зв’язаних з кожною змінною) способи 

обернення. В результаті обернення отримуємо остаточну матрицю факторних 

навантажень.  

В суспільно-географічних дослідженнях більш поширеною є процедура 

варімаксного обернення, яка передбачає максимізацію варіації /дисперсії, 

мінливості/ ―нової‖ змінної (фактору) і мінімізацію розкиду навколо неї. Після 

знаходження лінії, для якої дисперсія є максимальною, навколо неї все одно 

залишається деякий розкид даних. Тому цю процедуру, зрозуміло, треба 

повторити: після виділення першого фактору, визначається наступна лінія, яка 

максимізує залишкову варіацію (розкид даних навколо першої лінії), і т.д. Таким 

чином, фактори послідовно виділяються один за одним, і при цьому вони, 

максимізуючи лише залишкову дисперсію, виявляються незалежними один від 

одного (т.зв. ортогональними). 

При цьому завжди виникає закономірне питання: скільки ж факторів 

необхідно виділяти? Варто зазначити, що в процесі послідовного виділення 

факторів вони включають в себе все меншу і меншу кількість мінливості. 

Рішення про те, коли варто зупинити процедуру виділення факторів передусім 

залежить від точки зору на те, що вважати вже не закономірною, змістовною, а 

лише ―випадковою‖ мінливістю. І це рішення завжди є досить суб’єктивним. 

Але існують певні критерії, що дозволяють раціональніше обрати кількість 

факторів.  

 

2. Визначення факторів соціально-економічного розвитку Київської 

області. Як реалізуються вищенаведені теоретико-методичні основи факторного 

аналізу на практиці розглянемо на реальних статистичних матеріалах Київської 

області (без міста Києва) за допомогою стандартної програми користувача 

STATISTICA.  

З метою визначення факторів, що впливають на соціально-економічний 

розвиток даного регіону в якості вихідних ми обрали такі показники: 

чисельність населення (Х1), народжуваність (Х2), смертність (Х3), обсяги 

виробництва промислової продукції (Х4), обсяги виробництва ТНС (Х5), обсяги 

інноваційної діяльності (Х6), обсяги виробництва зернових культур (Х7), 

врожайність зернових (Х8), обсяги виробництва цукрових буряків (Х9), 

урожайність цукрових буряків (Х10), обсяги виробництва молока (Х11), обсяги 

виробництва м’яса (Х12), площі сільськогосподарських угідь у фермерських 
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господарствах (Х13), обсяги житлового будівництва (Х14), обсяги 

вантажоперевезень (Х15), обсяги пасажиро перевезень (Х16), реалізація платних 

послуг населенню (Х17), рівень злочинності (Х18), заборгованість із виплати 

заробітної плати (Х19). 

Їх набір, зрозуміло, є суб’єктивним. До цього слід додати, що ми виходили 

із принципу статистичної доступності показників. Тобто за основу взято всі 

показники, що наводяться в стандартному статистичному довіднику по 

Київській області в розрізі адміністративних районів. 

На першому кроці розрахунків кількість факторів ми обираємо рівною 

кількості показників і отримуємо такі результати: 

 
Фактори Дисперсія % 

загальної 

дисперсії 

Кумулятивна 

дисперсія 

Кумулятивний 

% 

 1 2 3 4 

1 9,562536 50,32914 9,56254 50,3291 

2 4,501555 23,69240 14,06409 74,0215 

3 1,445845 7,60971 15,50994 81,6312 

4 1,298953 6,83659 16,80889 88,4678 

5 0,618830 3,25700 17,42772 91,7248 

6 0,388995 2,04734 17,81671 93,7722 

7 0,338916 1,78377 18,15563 95,5559 

8 0,234473 1,23407 18,39010 96,7900 

9 0,189437 0,99704 18,57954 97,7871 

10 0,150178 0,79041 18,72972 98,5775 

11 0,098580 0,51884 18,82830 99,0963 

12 0,071717 0,37746 18,90001 99,4738 

13 0,048591 0,25574 18,94861 99,7295 

14 0,029068 0,15299 18,97767 99,8825 

15 0,011306 0,05951 18,98898 99,9420 

16 0,004570 0,02405 18,99355 99,9661 

17 0,004260 0,02242 18,99781 99,9885 

18 0,001923 0,01012 18,99973 99,9986 

19 0,000267 0,00140 19,00000 100,0000 
 

Наведені у таблиці дані мають такий зміст: 

- у першому стовпчику (eigenvalue) міститься інформація про дисперсію 

кожного з факторів, яка дорівнює сумі квадратів факторних навантажень всіх 

показників на кожний фактор  (в перекладі з англійської eigenvalue – ―власні 

значення‖; така назва пов’язана із способом обрахунку дисперсії); 

- у другому стовпчику (% total variance) містяться дані про те, яку частину 

сумарної дисперсії усіх показників описує даний фактор. Як можна бачити з 

наведеної таблиці, в нашому випадку перший фактор пояснює 50.3% загальної 

дисперсії, другий – 23.7%, третій – 7.6% і т.д.; 

- у третьому і четвертому стовпиках відповідно наводяться кумулятивні 

(накопичені) значення дисперсії (cumulative eigenvalue) та їх відсотковий вираз 

(cumulative %).  
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Оскільки кількість факторів дорівнює кількості показників, то факторні 

дисперсії (сума квадратів факторних навантажень показників h
2

xi, що показує, 

яка частка дисперсії показника хі описується виділеними факторами) всіх 

показників дорівнюють 1, а загальна дисперсія дорівнює кількості показників (в 

нашому випадку 19, у відсотковому виразі – 100%).  

Після цього ми можемо перейти до вирішення питання, яка кількість 

факторів є оптимальною. Звичайно користуються одним з трьох, 

найпоширеніших, критеріїв: 

 за кумулятивним відсотком: в якості визначальних обираються ті 

фактори, що сумарно охоплюють приблизно три чверті вихідної інформації 

(тобто кумулятивний відсоток повинен бути більшим за 75%). В нашому 

випадку три перших фактори пояснюють понад 81% загальної дисперсії, і тому 

саме на такій кількості факторів варто зупинитися; 

 за критерієм Кайзера: обираються тільки фактори із дисперсією 

більше 1. Враховується те, що, якщо фактор не виділяє дисперсію, еквівалентну, 

хоча б дисперсії одного показника, то він відкидається. За цим критерієм у 

наведеному прикладі нам варто виділяти чотири фактори; 

 за критерієм “кам’янистого осипу” Кеттеля: на графіку дисперсій 

(plot of eigenvalue, scree plot) 

знаходиться таке місце, де 

зменшення власних значень 

зліва направо максимально 

уповільнюється. Передбачаєть-

ся, що справа від цієї точки 

знаходиться лише ―факторіаль-

ний осип‖ (термін ―осип‖ 

запозичений  з геології, де 

означає уламки гірських порід, 

що накопичуються в нижній 

частині скелястого схилу). 

Відповідно до цього критерію, як 

видно з рисунка, у нашому прикладі можна залишити 3 або 4 фактори. 

Таким чином, згідно розглянутих критеріїв ми будемо виділяти три 

фактори, що впливають на соціально-економічний розвиток Київської області. 

Тепер необхідно здійснити процедуру обернення осей координат (factor rotation), 

обравши варімаксний спосіб обернення (varimax raw або varimax normalised). 

Отримуємо такі результати:  
 

Показники Факторні навантаження 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Х1 0,934539 0,041812 0,312475 

Х2 0,918317 0,046938 0,317249 

Х3 0,921625 -0,013926 0,259827 

Х4 0,587486 0,141058 0,676788 

Х5 0,798194 0,227537 0,190859 

Графік дисперсій (Scree plot)
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Х6 0,826622 0,263998 0,013927 

Х7 0,135093 0,903345 -0,234108 

Х8 -0,163163 0,884230 0,200180 

Х9 0,208413 0,908575 -0,121530 

Х10 0,128909 0,873098 0,189354 

Х11 0,576895 0,687048 0,011925 

Х12 0,385532 0,618038 0,287958 

Х13 -0,122302 0,496091 -0,246910 

Х14 0,498670 -0,144525 0,808540 

Х15 0,291141 0,064245 0,894039 

Х16 0,492895 -0,499242 0,411309 

Х17 0,944978 0,044978 0,264709 

Х18 0,940659 0,079294 0,221805 

Х19 0,875809 0,219925 0,044787 

Загальна дисперсія 7,954192 4,762261 2,793483 

Частка загальної 

дисперсії 

0,418642 0,250645 0,147025 

 

Кожний показник тепер ми можемо тепер представити у такому вигляді:  

Х1 = 0.935 f1 + 0.042 f2 + 0,312 f3 + ε  

Х2 = 0,918 f2 + 0,047 f2 + 0,317 f2  + ε і т.д. 

Аналіз отриманих результатів розпочинається із визначення, які конкретні 

показники становлять зміст кожного фактору. Звичайно, показник включається 

до того фактору, факторне навантаження (factor loading) на який є найбільшим. 

Хоча, якщо факторні навантаження показника на кожний з факторів є меншими 

за 0,6-0.7, то цей показник варто виключити з аналізу взагалі, оскільки він 

підібраний некоректно і є статистично незначимим.  

Як видно з наведеної таблиці, у нашому випадку перший фактор 

формують показники Х1, Х2, Х3, Х5, Х6, Х17, Х18, Х19, другий – Х7, Х8, Х9, Х10, 
Х11,Х12, третій – Х5, Х18, Х19. Показники ж Х13, Х16, помилково включені до тих, 

що істотно впливають на соціально-економічний розвиток Київської області і їх 

варто виключити.  

Далі за визначеним набором показників кожний фактор інтерпретується, 

тобто отримує назву. Так, перший фактор який складають показники 

чисельності населення, народжуваності, смертності, реалізації платних послуг, 

рівня злочинності, заборгованості з виплати заробітної плати і т.д., можна 

інтерпретувати як соціально-демографічний. Другий – сільськогосподарсько-

виробничий, третій – промислово-виробничий і інфраструктурний. 

Для визначення сили впливу кожного фактору, вони ранжуються за 

остаточним (після обернення) процентом охарактеризованої інформації. В 

нашому випадку – останній рядок таблиці. Якщо ці дані перевести у відсотки, 

бачимо, що соціально-демографічний фактор є найвпливовішим щодо 

соціально-економічного розвитку Київської області, оскільки охоплює 41,9% 

загальної дисперсії. Другим за силою впливу є  сільськогосподарсько-
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виробничий фактор (25,1%), третім – промислово-виробничий і 

інфраструктурний (14.7%). 

Додатково часто використовується поняття факторних ваг. Факторні ваги 

(factor scores) - це показники, що відіграють роль оцінок вкладів територіальних 

одиниць у кожний з факторів. Матриця факторних ваг обчислюється шляхом 

множення матриці вихідних даних на матрицю факторних навантажень. Вони 

трактуються як відносні оцінки вияву певного фактору у кожній окремій 

територіальній одиниці і служать основою для їх групування. 

Так, отримані у нашому випадку факторні ваги, свідчать, що у ряді 

районів більш впливовим є другий (сільськогосподарсько-виробничий) фактор. 

Це стосується районів Полісся (Бородянський, Вишгородський, Іванківський, 

Макарівський, Поліський райони) та півдня області (Кагарлицький, 

Миронівський, Сквирський, Ставищанський, Тетіївський райони). Третій 

(промислово-виробничий і інфраструктурний) фактор є найвпливовішим лише в 

Обухівському районі, а у Броварському районі вплив усіх трьох факторів є 

приблизно рівнозначним. 

Висновок.  Вищенаведена методика використання факторного аналізу в 

регіональних дослідженнях з прикладом її практичної апробації на матеріалах 

Київської області є лише основою для дальшого впровадження даного апарату в 

конкретних суспільно-географічних дослідженнях. 
 

 
 

      УДК 911.10 

С.А. Лісовський, к.г.н., ст.н.с., 

Інститут географії НАНУ 
 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ 

ДО МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Розглянута суть концепції сталого розвитку. Виділені і проаналізовані 

основні проблеми, що виникли на шляху до сталого розвитку в світі та в Україні 

і напрямки подолання зазначених проблем з урахуванням підсумків Самміту в 

Йоганнесбурзі. 

The essence  of idea of  sustainable development was considered. The main 

problems which appeared on the way of transition to sustainable development in 

Ukraine and in the world, were earmarced. Also, taking into consideration the results 

of Summit in Johannesburg, the direction intended to overcome the mentioned 

problems, were analysed. 

 

У столиці ПАР Йоганнесбурзі з 26 серпня по 4 вересня поточного  року  

проходив на Всесвітній  Самміт зі сталого розвитку ―Ріо + 10‖, який  був 

присвячений обговоренню принципових питань подальшого розвитку 

суспільства і його життєдіяльності в природі і завершився ухваленням 

Декларації по сталому розвитку (The Johannesburg Declaration on Sustainable 

Development) та Плану імплементації (Plan of Implementation). 

© С.А. Лісовський, 2002 
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Самміт в Йоганнесбурзі підбив підсумки  виконання завдань, 

проголошених  десять років тому в Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку (Самміт ―Планета Земля‖, ―Earth 

Summit‖), де було ухвалено низку важливих документів, які мали регулювати 

взаємовідносини в системі ―природа-суспільство‖, серед яких ключовим став 

―Порядок денний на ХХІ століття‖ ( ―Agenda 21‖). В Йоганнесбурзі хід 

вирішення зазначених проблем було розглянуто і в більш широкому плані, -  з 

часу проведення в 1972 р. І Міжнародної конференції з навколишнього 

середовища в Стокгольмі [20, п. 8] 

Робота Самміту відзначалася бурхливим характером дискусій, 

демонстрацією принципових розходжень учасників обговорення в своєму 

баченні пріоритетів і першочергових завдань, які стоять перед людством, 

труднощами в досягненні компромісів. На Самміті, все ж вдалося досягти 

домовленостей щодо спільного вирішення багатьох складних питань – ліквідації 

бідності, забезпечення доступу населення до ресурсів чистої води,  покращення 

санітарних норм,  обмеження дії забруднюючих речовин на здоров’я  людей до 

2004 року, вжиття заходів по збереженню біорізномаїття, посилення дії 

принципів Ріо тощо [11, с.16], однак, невисокий, на думку багатьох, коефіцієнт 

корисної дії цього міжнародного форуму ще раз продемонстрував всю 

складність завдань, які має вирішити людство для того, щоб забезпечити власне 

майбутнє. 

Нагадаємо, що  ухвалення в червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро Конферен-

цією ООН з питань навколишнього середовища і розвитку керівниками 179 

країн світу[14]   ―Порядку денного на ХХІ століття‖ [13] проголошення 

принципів сталого розвитку стало підсумком багаторічної роботи, яка дозволила 

об’єднати і представити в логічно систематизованому вигляді результати 

тривалих досліджень. Концепція сталого розвитку базується на розумінні 

тісного взаємозв’язку екологічних, економічних і соціальних проблем людства і 

того факту, що вони можуть бути вирішені лише комплексно, за умови тісної 

співпраці і координації зусиль усіх членів світового співтовариства [9].  

Згідно з концепцією, саме на нинішнє покоління випала величезна 

відповідальність — у нинішніх умовах, на нинішньому етапі зберегти і 

забезпечити достатні можливості існування наступних поколінь та існування 

життя на планеті Земля в цілому. Головним завданням і суттю сталого 

розвитку є забезпечення  такого характеру використання людством ресурсів 

планети, який, даючи змогу задовольняти потреби сьогоднішнього дня, не 

підривав би потенційні можливості забезпечувати потреби наступних 

поколінь [3]. 

Однак, як показала практика десяти років після Ріо, як засвідчив Самміт 

в Йоганнесбурзі, на шляху практичної реалізації планів переходу людства до 

сталого розвитку  існують значні проблеми теоретичного і прикладного 

порядку. Серед головних з них, на нашу думку, можна виділити наступні:  

1.Досить часто поняття ―сталий розвиток‖ вживається в суто 

декларативній формі, що ставить його в ряд численних тимчасових 
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ситуативних лозунгів, котрі були гучно запропоновані і тихо та швидко забуті 

під шум нових гасел.  

2.Перехід до сталого розвитку можливий на основі глобальної системної 

зміни поведінки суспільства в природі на планетарному рівні . Відповідно і 

стратегія переходу людства до моделі сталого розвитку мала б розроблятися  

як єдина, узгоджена система заходів і дій. При цьому стратегія переходу 

кожної країни має розглядатися (і бути  про суті) елементом цієї системи, 

досить жорстко вмонтованим в неї відповідними зв’язками з іншими 

елементами, з досить жорстко визначеними параметрами, зумовленими  

потребами функціонування системи як єдиного цілого. 

Однак, як показали 10 років після Ріо, на практиці спостерігається дещо 

інше. –Розробляючи національні стратегії сталого розвитку, переходячи (чи 

збираючись переходити до їх реалізації) ,країни світу недостатньою мірою 

узгоджують свої дії. Як зазначає з цього приводу К.С. Лосєв,  справа 

зводиться до розробки проектів вирішення окремих екологічних проблем, 

поліпшення екологічної ситуації в найбільш проблемних регіонах країни 

(можливо – за рахунок інших), технологічного переоснащення галузей і 

окремих виробництв, котрі здійснюють найвідчутніший вплив на довкілля.  

Проте це не зовсім відповідає суті концепції сталого розвитку як 

переходу до принципово нового етапу життєдіяльності суспільства в природі.  

Це протиріччя спостерігається і на локальних рівнях,  при розробці 

проектів сталого розвитку регіонів, населених пунктів, галузей виробництва 

тощо. 3.Наступна проблема, що ускладнює можливості розв’язання 

попередньої, полягає у відсутності в людства необхідної суми знань, яка б 

могла стати достатньою і вичерпною основою для розробки  аргументованої і 

конкретизованої стратегії планетарного розвитку  на планетарному рівні. 

4. У свою чергу, з цим пов’язана проблема вибору відповідних 

показників (індикаторів) сталого розвитку, їх системи (чи систем), котрі б 

давали змогу реальної оцінки  його ―сталості‖. 

Слід визнати, що на сьогоднішній день це завдання не вирішене. Як 

зазначається з цього приводу,  можна придумати безліч індикаторів, які ні на 

чому не базуються, і при одних і тих же умовах зобразити і сприятливу і 

несприятливу картину сталого розвитку [10, c.13]. 

5. На шляху переходу людства до сталого розвитку стоїть проблема 

боротьби національних інтересів окремих країн, точніше - проблема 

розуміння дійсних національних інтересів у цій сфері. 

Поки не буде досягнуто розуміння необхідності спільного і єдиного 

інтересу  суспільства в здійснення кардинальних змін у взаємовідносинах з 

природою, поки в боротьбі за короткострокові економічні, політичні  та інші 

дивіденди країни, транснаціональні корпорації, союзи країн будуть нехтувати 

потребами збереження довкілля, перехід людства до моделі стійкого розвитку 

буде справою нереальною. 

6. Наступною проблемою є відсутність належним чином  розробленого  

і достатньо ефективно функціонуючого  механізму міжнародної координації 

зусиль з впровадження стратегії сталого розвитку. Існує значна кількість 
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міжнародних угод в цій сфері, проте ступінь їх дотримання сторонами-

учасницями дуже низька. 

7. Серйозною перешкодою сталому розвитку є політична нестабільність 

у світі, проблема якої особливо загострилася в останнє десятиріччя, в умовах 

руйнування т. з.  ―двополюсної‖ моделі світового устрою, котра існувала 

близько півстоліття. 

8. Ще одним фактором, що ускладнює завдання переходу людства до 

сталого розвитку, є глобалізація, точніше,  її окремі негативні аспекти. 

Зокрема, глобалізація зумовила появу і посилення впливу на світовій арені 

транснаціональних компаній і корпорацій, які справляють дедалі більший 

вплив на розвиток окремих держав і цілих регіонів світу [5;17]. Відповідно, 

зменшуються можливості урядів окремих держав впливати  на розвиток 

останніх [15], у тому числі - можливості реалізації планів переходу до сталого 

розвитку. Зазначена проблема ставить на порядок денний питання про 

необхідність розширення кількості сторін , котрі беруть участь  у розробці і 

реалізації на міжнародному рівні стратегії і практичних дій з переходу до 

моделі сталого розвитку. 

9. Глобалізація посилила диспропорції в темпах розвитку окремих країн. 

Більш розвинуті з них стали розвиватися ще швидше, а бідніші  далі 

відстають від світових лідерів.  

10.Загалом, для сучасного світу характерним є те, що окремі країни 

знаходяться на різних стадіях розвиту [1,c.300], з різною швидкістю долають  

цикли (хвилі) розвитку світового господарства [16,c.49-51]. Вирішення 

суперечностей, що виникають в контексті цього  на шляху переходу до 

сталого розвитку поки що не має свого обґрунтування. 

11. Можна назвати ще одну проблему, що виникає на етапі переходу 

лідерів світової економіки до п’ятої хвилі розвитку, т. з. інформаційного 

(технологічного) укладу. 

Йдеться про те, що дедалі більшою мірою на успішність економічного 

розвитку впливає фактор інформації. Як зазначається,  наукові знання і 

створені на їх основі техніка і технології стають рушійною силою світової 

економіки, основним стратегічним ресурсом розвитку суспільства [17,c.5]. 

Економіки, що знаходяться на нижчих стадіях розвитку, базуються на 

використанні традиційних ресурсів, мають значно нижчі темпи зростання.  

Однак,  питання щодо реальної вартості окремих видів ресурсів 

розвитку, реального співвідношення їх значення для цілей зростання в 

контексті сталого розвитку, на думку багатьох дослідників  ( див [5] ),  є 

далеко не таким однозначним і потребує свого з’ясування. Зазначимо, 

зокрема, що саме на територіях країн, де зосереджені сучасні світові центри 

генерування потоків інформації, технологічних інновацій, реальних і 

віртуальних фінансових потоків, споживається переважна частина енергії та 

багатьох інших видів природних ресурсів, що використовуються людством ( 

таблиця 3). 
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Вирішення зазначеного питання як одну із умов повинне передбачати 

визначення реальної вартості ресурсів розвитку суспільства та забезпечення їх 

справедливого розподілу ( відповідно  принципів Декларації Ріо). 

12. Нарешті, слід ще раз вказати на принципову проблему, пов’язану з 

неможливістю забезпечення населення всього світу  на рівні споживання, 

досягнутому в країнах з розвинутою ринковою економікою, що зумовлено 

обмеженістю ресурсів планети.  

Деякі з вищезазначених проблем можна проілюструвати практичними 

прикладами. 

Зокрема, принцип 5 ―Декларації Ріо з навколишнього середовища і 

розвитку‖ проголошує: ―Всі держави і всі народи співробітничають задля 

вирішення вкрай важливого завдання, що є необхідною умовою сталого 

розвитку в цілях зменшення розходжень в рівнях життя і більш ефективного 

задоволення потреб більшості населення світу‖[3,c.36]. 

На початку 90-х рр.. (в 1993р.) рівень виробництва ВВП на душу 

населення в країнах з розвинутою ринковою економікою перевищував рівень 

країн, що розвиваються, в 22 рази [18,c.337]. в 1998 р. вони співвідносились 

як 19 : 1 [22,c.290]. В цілому відбулось певне зменшення розриву в рівнях 

розвитку. За останні десять років кількість людей, що живуть за межею 

бідності (менше ніж за долар на добу) також знизилась з 1,18 до 1,174 млрд. 

Разом з тим кількість бідного населення в окремих регіонах світу зросла: на 

48 млн. осіб  (або на 10%) в  країнах  Східної Європи і Середньої Азії, а в 

Центральній Африці – на 85 млн. осіб, тобто майже на 40% [15]. 

Має місце нерівномірність у забезпеченні населення окремими видами 

ресурсів життєзабезпечення, зокрема, продуктами харчування (таблиця 1). 

Збереглася, а в окремих випадках – посилилась нерівномірність в 

споживанні населенням окремих країн і регіонів світу енергії ( в розрахунку 

на одного жителя, таблиця 2) 

Т а б л и ц я 1. 

Динаміка споживання продуктів харчування в окремих регіонах світу в 

розрахунку на душу населення, 1987-1997 рр. 
 

Світ,  

регіони, 

Україна 

Споживання продуктів харчування 

(всього) 

Споживання продуктів 

тваринного походження 

Ккал % від 

світового рівня 

Ккал % від 

світового рівня 

1987 р. 1997 р. 1987 р. 1997 р. 1987р

. 

1997 

р. 

1987 р. 1997 р. 

Світ 2667 2782 100 100 408 441 100 100 

Пн. Америка 3398 3641 127 131 1921 1837 471 417 

Африка ( на 

Пд.. від 

Сахари) 

2063 2183 77 78 149 143 37 32 

Європа 3383 3208 127 115 1058 906 259 205 

Україна  2795  100  583  132 

Розраховано за : [23, с.274 –275] 
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Впродовж 10 років після Ріо на планеті тривали  процеси деградації 

сільськогосподарських земель, відбулось зменшення площі орних земель, що 

припадає на одного мешканця Землі, скоротилися площі лісів, залишалась дуже 

напруженою ситуація із забезпеченням населення значних територій водою ( 

зокрема, в 1999 р. майже 20% населення планети не мали доступу до якісних 

водних ресурсів, а серед сільського населення їх частка дорівнювала майже 

30%[21,c.8]),відбувалися інші негативні процеси. 

            Т а б л и ц я 2. 

Динаміка споживання енергії в окремих регіонах світу в розрахунку на душу населення, 

1991-1997 рр.. 

Світ, регіони Споживання енергії, кг нафтового 

еквіваленту 

Споживання енергії, % від 

світового рівня 

1991 р. 1997 р. 1991 р 1997 р. 

Світ 1389 1427 100 100 

Африка 319 312 23 22 

Пн. Америка 5215 5402 375 379 

Пд. Америка 766 952 55 67 

Азія 611 762 44 53 

Європа 2491 3350 179 235 

Океанія 3861 4107 278 288 

Розраховано за: [19, с.24 – 25] 

Значні проблеми  в останнє десятиріччя переживала і Україна. В 90-х рр.. в 

нашій державі відбувся тривалий спад виробництва, збільшився рівень його 

природоємності, хоча загалом антропогенний тиск  на територію країни 

зменшився [7]. 

Україна на фоні інших країн продовжує виділятись далеко не кращими 

показниками масштабів негативного антропогенного впливу на довкілля, 

ефективності виробництва тощо (таблиця 3). 

Тому перед Україною стоять завдання глибокої трансформації 

світоглядної, політичної, господарської, технолого-технологічної, 

комунікаційно-інформаційної, соціальної сфер, ренатуралізації природи, 

збереження національного багатства, духовної культури, примноження 

інтелектуального потенціалу, зміцнення моральних засад і забезпечення 

адаптації населення до нових умов господарювання і життєдіяльності в цілому 

[2.c.31]. Досягнення сталого розвитку в межах однієї країни є справою 

неможливою. Тому Україна, інтегрувавшись до світового співтовариства як нова 

незалежна держава, повинна вирішувати це завдання спільно з усіма країнами 

світу.  

Насамкінець зазначимо: суть поняття ―сталий розвиток‖, полягає в зміні 

нинішнього напряму руху цивілізації. Окремі дослідники ставлять за мету 

досягти узгодженості розвитку природи і суспільства як частин одного цілого[6, 

С. 252]. Ми підтримуємо цю тезу, зазначивши лише, що зв’язок між 
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суспільством і природою є діалектичним зв’язком частини і цілого, оскільки 

суспільство є органічною і невід’ємною складовою частиною природи. Суть 

протиріч взаємовідносин цих двох складників як частини і цілого криється в 

протиріччях, що виникли з самого початку виникнення суспільства, коли 

людина виділилася серед решти живих організмів, які населяють планету, і стала 

розвивалися з кожним історичним етапом дедалі більше  і більше, на основі 

своїх, специфічних законів розвитку. 
Т а б л и ц я 3. 

Порівняння окремих економічних, еколого-економічних та природних параметрів 

України з іншими країнами та регіонами світу, 1999 р. 

Показники Світ Країни 

з висо-

ким 

доходо

м 

США  Країни – сусіди України Ук-

ра- 

їна 
Біло-

русь 

Ро-

сія 

Поль

ща 

Слова

ччина 

Угор

щи-

на 

Руму

нія 

Мол

дова 

Населення, 

млн. осіб 
5978 896 278,2 10,0 146,

2 

38,7 5,4 10,1 22,5 4,3 50,0 

ВВП, млрд. 

дол. 
3087

6 

24323 9152,

1 

26,8 401,

4 

155,

2 

19,7 48,4 34,0 1,2 38,7 

ВВП на 1 

мешканця, 

тис. дол.. 

5020 26440 3191

0 

2620 2250 4070 3770 4640 1470 410 840 

Сільськогос

подарські 

землі, % від 

площі 

країни 

11,7 12,5 45,7 44,9 12,9 60,6 50,8 67,1 64,0 77,5 71,8 

Площа лісів, 

% від площі 

країни 

29,7 26,1 24,7 45,3 50,4 30,6 42,5 19,9 28,0 9,9 16,5 

Виробництв

о ВВП 

дол./кг нафт. 

екв. 

4,2 4,6 3,8 2,5 1,7 3,2 3,2 4,3 3,5 2,2 1,2 

Споживання 

енергії на 1 

мешканця, 

кг нафт. екв. 

1659 5366 7937 2614 3963 2494 3136 2497 1760 943 284

2 

% імпорту 

енергії від 

спожитої 

-3 22 22 87 -60 10 71 53 29 98 44 

Споживання 

електроенер

гії kWt/1 

мешканця 

2084

,7 

8352,7 1183

2,4 

2761

,5 

3937

,2 

2458

,1 

3899,

1 

2888

,4 

1626

,2 

688,

5 

235

0,2 

Викиди СО2, 

кг/дол. ВВП 
0,6 0,5 0,7 1,0 1,4 1,2 0,7 0,6 0,8 1,1 2,1 

ВикидиСО2,       
Кг/1 

мешканця 

4,1 12,8 20,1 6,1 9,8 9,2 7,1 5,9 4,9 2,4 7,3 

Джерело: [21] 
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Академік М.М. Моїсєєв [12] розглядав сталий розвиток як коеволюцію 

суспільства і природи. - синхронну взаємообумовлену зміни параметрів 

суспільства і біосфери, яка матиме головною метою досягнення динамічного і 

стійкого балансу між ними на основі суворого дотримання законів взаємодії 

суспільства і природи, на що вказував  академік М.М.Паламарчук[8]. В 

такому значенні перехід до сталого розвитку, до якісно нового стану 

суспільства і природи можна розглядати як практичну реалізацію ноосфери 

(―сферу розуму‖), розроблену у працях В.І.Вернадського. Альтернативи 

(тобто  - позитивної альтернативи) цьому немає. 

Глобальний перехід до сталого розвитку передбачає переосмислення 

подальших цілей суспільства. Сталий розвиток, або як ми пропонуємо, – 

збалансований розвиток на основі сталого використання ресурсів планети Земля 

не повинен стати зупинкою на шляху  людства, оскільки це означало  поступову 

його стагнацію і занепад. А людство ще далеко не вичерпало резерви, потенціал 

і напрямки свого розвитку. Певного оптимізму щодо перспектив досягнення 

сталого розвитку надають і результати Самміту в Йоганнесбурзі, зокрема 

проголошені учасниками цього всесвітнього форуму зобов’язання діяти разом, 

будучи об’єднаними спільним рішенням врятувати нашу планету, забезпечити 

розвиток людства і досягнення загального процвітання та миру[20,п.35]. Однак, 

виправданість такого оптимізму має бути підтверджена конкретними спільними 

діями, спільними зусиллями подолання перешкод на шляху до сталого розвитку. 
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Generated of Academician K.G.Voblyi’s theoretical and methodical rules of 

accommodation and development of an industry of  Ukraine are considered.  
 

У численних дослідженнях академіка К.Г.Воблого значну увагу відведено 

вивченню розвитку промисловості України, зокрема розробці її теоретико-

методичних положень. 

Вченим було розкрито структуру органів державного управління 

промисловістю та торгівлею України на різних ієрархічних рівнях – центральні 

державні органи та мережа місцевих органів, пов’язаних з першими (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура органів державного управління промисловістю  

та торгівлею України 

 

З метою вивчення раціонального управління промисловістю України 

академіком К.Г.Воблим було визначено дві основні функції УЕН: 1)розгляд ста-

новища окремих галузей народного господарства України (фінансів, промисло-

вості, транспорту і т.д.) та вживання відповідних заходів щодо їх розвитку; 

2)затвердження статутів трестів (якщо їх не зараховано до числа 

загальносоюзних та пайових товариств, а чинність обмежується територією 

України). 

Вченим було розкрито сутність форм функціонування державних 

промислових підприємств – трестів, комбінатів, конвенцій та синдикатів [1, 

С.116]. Основною формою державних промислових підприємств були трести. 

Державними трестами називалися промислові підприємства яким держава 

надавала самостійності в проведенні операцій згідно з статутом і, що  

функціонували на основах комерційного розрахунку згідно з плановими 

окрплани місцеві відділи

народного господарства

місцеві органи регулювання

промисловості і торгівлі

Наркомат Торгівлі

Вища Рада Народного Господарства (ВРНГ)

Українська економічна Нарада (УЕН)

Рада Праці й Оборони (РПО) СРСР
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завданнями. Залежно від підпорядкування трести поділялися на: 1)місцеві, 

2)республіканські та 3)загальносоюзні. К.Г.Воблий зазначав, що відповідно до 

цього поділу складалися їх бюджети. До загальносоюзних трестів в Україні 

належали: Донвугілля, Південсталь, Цукротрест, Електротрест, Коксобензол. 

Під комбінатом К.Г.Воблий розумів трест, який об’єднує в одне ціле 

видобуток сировини, а також продукцію допоміжних матеріалів та фабрикатів 

(Хімвугілля – об’єднання видобутку кам’яного вугілля з продукцією хімічної 

промисловості). 

Для раціональної торгівельно-фінансової діяльності трести формували 

конвенції та синдикати. Конвенція, за К.Г.Воблим, - встановлення окремими 

трестами одноманітних умов продажу, або заготівлі товарів та цін на продукти. 

Синдикат, на думку вченого, являв собою об’єднання кількох трестів у 

підприємство для спільного збуту, або заготівлі (на внутрішньому, зовнішньому 

ринках) та заснування допоміжних промислових підприємств, необхідних для 

обслуговування потреб усіх учасників синдикату, визначення ринкової 

кон’юнктури. 

Значний акцент в працях К.Г.Воблого, присвячених розвитку промисло-

вості в Україні, зроблено на чинники вибору місця для промислових 

підприємств. Розглянувши теорію Вебера, вчений дійшов висновку, що при 

виборі місця для будівництва окремого промислового підприємства необхідно, 

також, детально вивчати цілу низку найрізноманітніших чинників другорядного 

значення. Костянтин Григорович був глибоко переконаний, що вони можуть 

вносити суттєві поправки до тих висновків, що випливають з Веберової теорії. 

Аналізуючи особливості територіальної організації окремих галузей 

промисловості України, К.Г.Воблий в своїх працях широко вживав поняття - 

―сировинна зона‖. 

У своїх дослідженнях К.Г.Воблий поділяв промисловість на дві групи 

галузей: 1)галузі, що виробляють засоби виробництва (група ―А‖) – 

металургійна, машинобудівна, хімічна промисловості та 2)галузі, що 

виробляють продукти споживання (група ―Б‖) – цукрова, борошномельна, 

спиртова промисловості тощо. Вченим відзначено основну рису тогочасного 

географічного розміщення української промисловості – зосередження 

підприємств групи ―А‖ (яка мала керівне значення) в Степу, гірничому та 

дніпрянському підрайонах, а підприємств групи ―Б‖ у Лісостепу з деякою 

перевагою Правобережжя. Також ним було відмічено значне зростання валової 

продукції цих двох груп галузей промисловості, особливо частки групи ―А‖ 

(табл.1).  
 

Щорічний приріст продукції, відзначав вчений, планувався від 17,4 % за 

вихідним варіантом до 25,2 % - за оптимальним.  

Вчений відзначив значний приріст валової продукції усієї промисловості 

України, який в 1940 році збільшився порівняно з 1913 роком більш, ніж у 10 

разів.  

Поряд з цим академік К.Воблий вказав на величезні зрушення, що сталися 

в галузевій структурі української промисловості за досліджуваний період. 
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Головна до революції  1917 р. галузь промисловості України – цукрова – 

перемістилася на п’яте місце; на перше місце вийшла металообробна 

промисловість з машинобудуванням. 

Таблиця 1 

Динаміка зростання валової продукції промислового виробництва України  

за період 1913-1938 рр., % 
 
 

У % до 1913 року 1913 1927-28 1932 1937 1938 

Виробництво засобів 

виробництва 

100,0 126,2 350,6  886,3 976,4 

Виробництво засобів 

споживання 

100,0 140,0 286,8 615,1 675,0 

Всього 100,0 132,6 320,8 760,0 832,2 

 

Вчений відзначив високий показник середньорічного приросту продукції 

промисловості України – 23%. Швидкі темпи розвитку промислового 

виробництва в Україні К.Г.Воблий пов’язував з підвищенням продуктивності 

праці, що зросла в 3,5 рази.  

У дослідженнях академіка К.Г.Воблого великий акцент зроблено на 

відображення значної частки України в господарському балансі царської Росії, а 

згодом і колишнього Союзу. Зокрема, ним було відзначено, що Україна в 1938 

році давала набагато більше (18 проти 16,2 млрд. крб.) промислової продукції, 

ніж у 1913 році вся царська Росія [7, С.5].  

На думку К.Г.Воблого, промисловість колишнього Союзу та й усе народне 

господарство з початку існування СРСР і пізніше спиралися, в основному, на 

вугільно-металургійну базу України: ―Україна – перша вугільно-металургійна 

база СРСР, основний район машинобудування, харчової та хімічної промисло-

вості, важливе джерело постачання продуктів сільського господарства‖ [3].  

На основі глибокого аналізу стану промисловості СРСР напередодні 

Великої Вітчизняної війни, вченим було відзначено високу питому вагу України 

в загальносоюзному виробництві (рис.2). 

Поряд з цим Україна характеризувалася багатогранністю народного 

господарства. В структурі її експорту переважали: вугілля, марганець, метал, 

сільськогосподарські машини, гірниче устаткування, паровози, верстати, зерно, 

цукор, консерви і т. д. Україна імпортувала: нафту, дерево, папір, бавовняні, 

вовняні та лляні тканини, кольорові метали, електрообладнання, автомобілі, 

хімікати, апатити, цитрусові, чай, вино та ін. 

Вченим було відзначено особливість розвитку гірничовидобувної 

промисловості – переважання в ній великих підприємств. У свою чергу  в 

структурі гірничовидобувної промисловості він виділив видобування паливних, 

нерудних та рудних мінерально-сировинних ресурсів. 

Найбільшого значення вченим було надано кам’яному вугіллю, як 

головному за своїм значенням паливу. 
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Ним було розкрито техніко-економічні основи гірничого виробництва, 

зокрема описано походження кам’яного вугілля, будову шахт, процес 

коксування, сорти вугілля в залежності від призначення та характеру полум’я. 

Також, К.Г.Воблим було дано повну характеристику Донецького басейну, 

відзначено значний вплив на його розвиток закордонного капіталу та високу 

частку  Донбасу (понад 3/4) в загальносоюзному видобутку кам’яного вугілля. 

Поряд з цим, проведений вченим детальний аналіз стану кам’яновугільної 

промисловості світу, свідчить про не досить високий відносний показник 

України з середньорічного видобутку кам’яного вугілля з розрахунку на одного 

жителя (Англія – 5,37 т., США – 3,33 т., Бельгія – 3,24 т., Німеччина – 2,7 т., 

Україна – 1,0 т.).  

 

Рис. 2. Частка України в народногосподарському балансі  

колишнього СРСР на початку 40-х рр. ХХ ст. 

 

К.Г. Воблий обґрунтував основні чинники розвитку кам’яновугільної 

промисловості: великий внутрішній ринок та можливість експорту кам’яного 

вугілля, зокрема антрациту. Головними споживачами кам’яного вугілля були: 

залізниці, чавуноливарні та металообробні заводи, цукрова промисловість. 

Наступним, дослідженим вченим, паливним ресурсом гірничовидобувної 

промисловості було буре вугілля, розробка якого почалася в Україні на початку 

70-х рр. на території Звенигородського та Чигиринського районів (сучасна 

Черкаська обл.) з метою використання на Вільхівецькому, Кисилівському та 

Капитонівському цукрозаводах. Згодом, буре вугілля не витримало конкуренції 

з донецьким кам’яним вугіллям і його видобування в Україні припинилося. 

К.Г.Воблим було досліджено технологію виробництва бурого вугілля та 

відзначено його високу калорійність. Назвавши буре вугілля промисловим 

паливом ―місцевого вжитку‖, вчений вказав на доцільність його використання 
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для опалення будинків у багатьох містах та містечках Правобережної України 

(за прикладом Німеччини). 

Головними споживачами торфу були цукрові заводи та частково залізниці. 

Слабкий розвиток торфовидобування в Україні вчений пояснював наступними 

причинами: 1)трудністю осушення та розробки торф’яників, яка пов’язана, 

переважно, з відсутністю техніки; 2)незнайомством населення з використанням 

торфу; 3)недостатньою кількістю робітників (оскільки торф добувають у період 

проведення головних сільськогосподарських робіт); 4)слабкою вивченістю 

торфовищ України. Ігнорування цього важливого палива вчений пояснював 

можливістю використання донецького вугілля та лісових масивів поблизу. 

Беручи до уваги значні торф’яні багатства України, К.Г.Воблим було відзначено 

сприятливі перспективи для розвитку окремих галузей промисловості на 

торф’яному паливі, зокрема обґрунтовано необхідність будівництва навколо 

торфовищ електричних станцій. 

Досліджуючи нерудні мінерально-сировинні ресурси, вчений розглянув 

видобування вапняку, крейди, пісковику, ртуті, каоліну, вогнетривкої глини, 

солі, фосфоритів. Він виклав техніко-економічні основи їх видобутку, відзначив 

родовища та основних споживачів окремих видів ресурсів. Зокрема вказав на 

значну частку фосфоритів (Польща – 84,5 %, Австрія – 10,7 %) та солі (Польща) 

в структурі експорту України. 

До гірничовидобувної промисловості академік К.Г.Воблий відносив також 

і рудну промисловість, як сировинну ланку металургійної промисловості. Ним 

було відзначено наявність в Україні багатої рудної площі – Криворізького 

родовища (довжиною 85 км, що тягнеться вузькою смугою з найбільшою 

шириною поблизу Кривого Рогу – 6 км та потужністю 24 м). Вченим досліджено 

динаміку розвитку Криворізького басейну, пік якого прийшовся на 1913 р., 

відзначено перспективи видобування марганцевої руди поблизу міста Нікополя 

та на Поділлі. 

Таким чином, проведений вченим глибокий та всебічний аналіз розвитку 

промислового виробництва в Україні, дозволив йому виокремити гірничови-

добувну промисловість як одну з трьох головних – базових його галузей. 

Розглянувши динаміку структури господарства України, К.Г.Воблий 

відзначив швидкий процес індустріалізації, зокрема, зростання частки обробної 

промисловості. Її основу складали решта дві базові галузі української 

промисловості – металообробна з машинобудуванням та харчова. 

Костянтин Григорович відзначив, що підвалини машинобудування 

України закладено потужним розвитком її металургійної промисловості. Вченим 

було простежено історію розвитку та розміщення вітчизняної металургійної 

промисловості починаючи від її зародження до написання підручника з 

економічної географії. Українську металургійну промисловість було створено 

переважно французьким (56 %) та бельгійським (34 %) капіталами. Її початок, за 

К.Г.Воблим, покладено на межі ХVІІІ і ХІХ століть, коли в 1799 р. урядом на 

річці Лугані в Катеринославській губернії було засновано Луганський завод, 

який протягом тривалого часу виступав ізольованим явищем, органічно не 

пов’язаним з тією металургійною промисловістю, котра почала зароджуватися в 
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Україні з 70-х років минулого століття. В цей час в Криворізькому басейні було 

відкрито багаті поклади руди, що зумовило створення в Україні рідкісного 

сприятливого поєднання умов для розвитку металургійної промисловості – 

наявність палива та сировини. Вчений відзначив, що розвиток металургійної та 

кам’яновугільної промисловості України йшов паралельно, що зумовило 

утворення органічно пов’язаного господарського комплексу. Саме це, на думку 

вченого, і викликало швидкий, потужний розвиток української металургійної 

промисловості, що був започаткований появою двох приватних заводів (Юза та 

Пастухова). Іншим важливим чинником її розвитку було інтенсивне зростання 

розвитку залізничного транспорту, який був основним споживачем металів. 

Значним доробком К.Г.Воблого є виявлення територіальних відмінностей 

у розміщенні металургійних заводів в Україні. З точки зору економіко-

географічного положення вчений виділив три групи вітчизняних металургійних 

заводів. До першої – Катеринославської групи, він відніс заводи, які розташовані 

в Катеринославському районі, неподалік від Кривого Рогу. Їх особливістю 

вченим було визначено наявність поблизу руди та необхідність підвезення 

вугілля з Донбасу. Другу групу – Донецьку, склали заводи, які знаходилися в 

Донецькій губернії (найпотужніша група). Їм доводилося підвозити руду з 

Кривого Рогу. Третя – нечисленна група – Приазовська, розташована на 

північному узбережжі Азовського моря (зручність збуту морем). І сьогодні в 

Україні на основі цих осередків функціонують три металургійні райони – 

Донецький, Придніпровський та Приазовський. 

Проаналізувавши розвиток металургійної промисловості України, 

Костянтин Григорович дійшов висновку, що в її географічному розміщенні 

пріоритетне значення належить близькості вугілля, ніж руди. 

Металообробна й машинобудівна промисловість являє собою природне 

доповнення металургійної промисловості. К.Г.Воблий відзначив, що в цих 

підприємствах процес господарювання, основою якого є видобуток руди та 

кам’яного вугілля, має своє довершення. Отримується цілісний органічно 

пов’язаний комплекс економічних явищ, які підтримують і стимулюють один 

одного.  

Важливим чинником розвитку машинобудування в Україні була потреба 

забезпечення залізничного будівництва паровозами та вагонами (Харківський 

паротягобудівний завод). Особливістю розміщення вітчизняного машинобуду-

вання на етапі становлення, К.Г.Воблий назвав зосередження його у цукрових 

районах. Вчений відзначив, що сільськогосподарське машинобудування почало 

зароджуватись в Україні в 70-80-х рр. ХІХ ст., з появою декількох підприємств, 

які розвинулися в потужні, добре обладнані заводи. У цей же час в Україні було 

організовано велику гірничозаводську промисловість, що сприяло кращому 

забезпеченню українських машинобудівних заводів чавуном та залізом й 

слугувало потужним поштовхом для розвитку на півдні України сільськогоспо-

дарського машинобудування.  

К.Г.Воблий дійшов висновку, що близькість сировини та безпосереднє 

сусідство з величезним ринком збуту створили надзвичайно сприятливі умови 

для розвитку сільськогосподарського машинобудування в нашій країні.  
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До 30-х років економічну вагу в Україні мали ті галузі виробництва, які 

були тісно і безпосередньо пов’язані з сільським господарством. У зв’язку з цим, 

К.Г.Воблим виділялася, так звана, ―обробна сільськогосподарська промисло-

вість‖ [1, С.134]. Вона являла собою групу галузей з обробки продуктів 

харчування, яку пізніше  вчений назвав харчовою промисловістю. Харчова 

промисловість посідала перше місце за кількістю підприємств та організацій. 

Проте вчений відзначив, що в структурі зайнятості на неї припадало лише 19 % 

загальної кількості робітників. Це, на його думку, свідчило про те, що цю галузь 

репрезентувала в Україні велика кількість дрібних підприємств. На основі 

дослідження територіальної організації харчової промисловості в Україні, 

вченим було обґрунтовано найважливіші два принципи її розміщення: 

1)концентрація підприємств у районах виробництва сировини та 2)в місцях 

споживання готової продукції.  

У дослідженнях К.Г.Воблого акцентовано увагу на слабкий розвиток в 

Україні легкої промисловості. У цьому контексті ним неодноразово піднімалося 

питання про необхідність розвитку вітчизняної текстильної промисловості, яка 

певною мірою заповнювала свій ринок лише конопляними та лляними 

виробами. Головну роль при цьому відігравав технічний текстиль. Бавовняна 

промисловість, на вироби якої був найбільший попит з боку населення, була 

майже відсутня. Вчений обґрунтував необхідність створення нового центру 

бавовняної промисловості на півдні України. Питання постало у зв’язку з 

неможливістю Москвою забезпечити зростаючі потреби України та 

припиненням поставок продукції з Лодзі. Розвиток трикотажної і бавовняної 

групи затримувався, також, через недостачу сировини. Значного розвитку 

набувала швейна промисловість. Особливістю її розміщення, за К.Г.Воблим, є 

наближення споживача, що зумовлювало концентрацію швейних фабрик у 

великих містах.  

К.Г.Воблий відзначив велику вагу в загальній системі господарства 

України хімічної промисловості, яка забезпечує своєю продукцією інші 

виробництва – текстильну, шкіряну, фармацевтичну, лакофарбову галузі 

промисловості тощо. Значним її споживачем є сільське господарство 

(виробництво штучних добрив та отрутохімікатів). Вченим було визначено 

особливість її розміщення – тяжіння до великих культурних центрів з наявним 

відповідним науково-технічним потенціалом. Він відзначив Донецький 

гірничопромисловий район, як центр хімічної промисловості України (2/3 усієї її 

продукції). 

Вчений відзначив, також, рівномірне розміщення по території України 

миловарного виробництва з переважанням миловарень кустарного типу. 

Недостатня розвиненість вітчизняної паперової промисловості була 

зумовлена відсутністю сировинної бази та зношеністю основних виробничих 

фондів. Вченим відзначено переважання в Україні невеликих паперових фабрик 

з їх концентрацією в Поліссі, або на межі з ним. Він акцентував увагу на 

мізерній частці споживання паперу в розрахунку на одну особу в Україні 

порівняно з іншими країнами світу: США – 62 кг, Англії – 37, Німеччині – 21, 

Бельгії – 19, Італії – 8, СРСР – 3, Україні – 2,5 кг [1, С.167].  У зв’язку з цим 
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вченим було обґрунтовано необхідність будівництва паперового комбінату, на 

основі переробки соломи в папір, у лівобережному Лісостепу між Києвом та 

Харковом. 

Суттєве щорічне зростання попиту на українську літературу зумовлювало 

розвиток поліграфічної промисловості. Вона зосереджувалася переважно у 

великих містах – Києві, Харкові та Одесі. 

Значні перспективи розвитку, на думку К.Г.Воблого, має в Україні 

промисловість будівельних матеріалів. У її складі він розглядав галузі 

видобувної промисловості (природний камінь, нерудні матеріали) та змішані 

галузі, що поєднують видобуток і переробку сировини й матеріалів. Серед 

перших вчений відзначив - каменоломну і каменотесну, цегляно-черепичну, 

вогнетривку і клінкерну промисловості,  розвиток яких пов’язаний з наявними 

мінерально-сировинними ресурсами. Зокрема, вченим було відзначено значні 

запаси в межах Українського кристалічного щита відомих у всьому світі 

високоякісних гранітів, лабрадоритів, кварцитів, базальтів, гнейсів та ін. Граніт 

використовувався для замощення вулиць (брущатка, бордюр), шосе (бут, 

щебінь), облицювання мостів, набережних, пам’ятників, монументальних і 

навіть житлових будинків (перші поверхи). При цьому він акцентував увагу на 

високій питомій вазі України в загальносоюзному видобутку граніту - 83 % [3, 

С.139]. Лабрадорит знаходить застосування в монументальному та житловому 

будівництві, використовується для багатих надгробних пам’ятників. З нього 

виробляються столові дошки, колони, кабінетні приналежності та дрібні 

предмети мистецтва – брошки, булавки, застібки і т.д. Костянтин Григорович 

акцентував увагу на господарській цінності вапняків та на необхідності їх 

широкого використання в будівництві, хімічній, цукровій та металургійній 

промисловостях, а також в сільському господарстві. Вченим відзначено легкість 

обробки цього будівельного матеріалу, ―що надає особливого колориту 

архітектурі південних міст‖ [4, С.14]. Він обґрунтував можливість використання 

кристалічних мармуроподібних вапняків Вінниччини для будівництва колон, 

плит, карнизів, підвіконників, східців тощо. Передумовою розвитку української 

цегельної та черепичної промисловості, на думку К.Г.Воблого, є наявність її 

основної сировини – глини, яка в межах України зустрічається скрізь. У 

багатьох районах залягають високоякісні глини – вогнетриви, пластичні, 

спондилові, яскраві, гончарні, клінкерні та ін. Особливістю розміщення 

цегельної промисловості, вченим визначено її поширення біля великих міст. 

Звернув увагу К.Г.Воблий і на перспективи розвитку в Україні сланцевої 

промисловості (виробництво шиферу), якій він надавав виключного значення в 

період інтенсивного росту будівництва [6, С.17]. Найбільш розвинутим і 

вивченим К.Г.Воблим районом поширення галузей видобувної промисловості є 

Полісся. Суттєве значення в цьому відношенні мало переведення до Києва 

столиці України, що зумовило в ньому інтенсивне розгортання житлового, 

комунального та дорожнього будівництва. 

З-поміж галузей промисловості, що оброблює мінерали, вчений відзначив 

важливу роль цементної промисловості, яка тяжіє до сировини або палива. З цієї 

точки зору природним районом для розвитку цементної промисловості в Україні 
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ним було названо район Амвросіївки у Донбасі, де родовища сировини та 

вугілля знаходяться поруч, а в 1896 р. було збудовано перший цементний завод. 

На основі ґрунтовного вивчення мінеральних ресурсів Вінниччини вчений, 

також, наполягав на будівництві в цьому регіоні (починаючи з 1935 р.) 

потужного цементного заводу [2, С.3].  

Наявність у великій кількості та високої якості відповідної сировини 

(піску, соди, крейди, гіпсу, крем’янки, скалинцю, поташу та ін.) створила 

сприятливі умови для розвитку вітчизняної скляної промисловості, осередком 

якої були Донецький басейн та Волинь. 

Досліджуючи українську деревообробну промисловість, вчений відзначив 

її різноманітний характер: лісопильна та фанерна промисловість, продукція 

гнутих та інших меблів, виготовлення корків, столярство, токарство та 

бондарство. Вона була сконцентрована на Волині, Одещині та Чернігівщині. 

К.Г.Воблим досліджено розвиток найстарішої галузі промисловості в 

Україні, яка зародилася наприкінці ХVІІІ ст. – порцеляно-фаянсової. Основним 

районом її концентрації вченим було визначено Волинь. Великі порцеляно-

фаянсові фабрики (Баранівська, Токарівська, Славутська, Кузнецовська, Есена) 

вже тоді виробляли, крім посуду, ізолятори, електротехнічні прилади, порцеляну 

для хімічних заводів, посуд для лабораторій тощо. Необхідність розвитку 

керамічної промисловості України вчений пояснював наявністю потрібних 

природних ресурсів. Основним чинником розвитку керамічної промисловості  

вченим визначено паливний, на основі вивчення її осередків – Донецького, що 

працював на мінеральному паливі та Волинського – на дровах. 

На основі проведених вченим досліджень ним було зроблено висновок, що 

за наявності численної та різноманітної якісної сировини обробка мінералів в 

Україні мала перспективи стати однією з важливих галузей обробної 

промисловості. 

Окремо серед інших форм підприємств К.Г.Воблий виділив кустарну 

промисловість, яку можна було знайти в найрізноманітніших галузях 

промисловості. Її продукція покривала не менше як 1/4 сільського попиту на 

фабрикати. Кустарний промисел для сільського населення мав характер 

допоміжної роботи поряд з основною працею – хліборобством. Річний чистий 

заробіток населення від кустарних промислів становив біля 10 % прибутку від 

хліборобства. Продуцент був самостійним господарем підприємства, а 

найближчими співробітниками – його родина. Вчений виділив основні чинники 

розвитку кустарної промисловості в Україні: 1)наявність вільного часу у селян 

протягом довгих зим; 2)непридатність грунту; 3)невеликі земельні наділи; 

4)дешева сировина. Найбільшого поширення кустарна промисловість набула на 

Чернігівщині (12 % усіх селянських дворів), Харківщині, Полтавщині, Волині та 

Київщині. Відзначивши переваги кооперативних промислових підприємств -  

швидкий товаро- та капіталообіг, вченим було визначено основне завдання для 

розвитку кустарної промисловості в Україні – запровадження ідеї кооперації в 

маси сільських кустарів [5, С.1]. 

Наукові ідеї вченого тісно пов’язувались з його практичною роботою в 

планових органах і втілювалися в розвитку як традиційної промисловості 
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(металургійної, цукрової), так і нових перспективних галузей. Це поєднання 

величезного наукового потенціалу вченого з можливістю безпосередньо 

впливати на розвиток вітчизняної промисловості, відіграло позитивну роль у 

розвитку та раціональному розміщенні продуктивних сил України. 
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СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ТА ОЦІНКА МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: 

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Обґрунтовано актуальність зміцнення зв`язків між суспільною географією 

та оцінкою земель. Окреслено нові напрямки розширення сфери застосування 

теорії суспільної географії в економіці нерухомості та оцінці міських земель. 

The topicality of strengthening links between human geography and land 

valuation is proved. New directions of extending the use of theory of human geography 

in the field of real estate economics and urban land valuation are outlined. 

 

З прийняттям минулої осені нового Земельного кодексу України значно 

розширилось коло потенційних суб’єктів приватної власності на землю в містах:  

землевласниками в містах можуть бути як фізичні, так і юридичні особи 

(підприємства, фірми, об`єднання співвласників багатоквартирних будинків 

тощо). Міські землі, що є базовим елементом міської нерухомості 

перетворюються на товар, на економічний ресурс. Займаючи лише 2% території 

країни, вони містять 2/3 всього населення, більш ніж 75% основних фондів і 95% 

усіх наукових і фінансових закладів країни [2,с.112]. Щоб правильно визначити 

найкращий вид використання земельної ділянки з розташованими на ній 

будівлями, треба її оцінити для кожного з декількох можливих видів 

використання. Найкраще використання нерухомості в місті є передумовою 
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підвищення прибутків землекористувачів і землевласників і податкових 

надходжень до місцевого бюджету, збалансованого розвитку міста.  

Кожна земельна ділянка є унікальною, і виступає базовим елементом 

нерухомості, що існує  у певних відношеннях до сусідніх географічних об’єктів. 

Тому географічне уявлення про землю постачає багато вихідних знань, необхідних 

в оцінці нерухомості [17,с.6]. Тим не менш, географічна наука може і повинна 

значно тісніше інтегруватись з економікою нерухомості і методикою оцінки 

земель.  Тому здійснено спробу взаємоузгодити деякі концепції географії, що 

виникли як у Радянському Союзі, так і на Заході, і економіки нерухомості, а також 

ті, що знаходяться в царині містобудування і управління міськими землями 

(оскільки через неї проходять деякі суттєві зв’язки між першими двома галузями, 

див. рис.1).  Потенціал географічних концепцій можна було б задіяти з метою 

вдосконалення оцінки нерухомості, зокрема земельних ділянок. Найяскравіший 

акцент на взаємозв’язках географії та економіки нерухомості ставиться, коли 

суспільна географія визначається як наука передусім про територіальну 

(просторову чи геопросторову) організацію суспільства [8,с.182] або науку про 

просторову організацію людської діяльності [14,с.2]. 

Концепція нерухомості, або об’єкту нерухомості є однією з центральних. 

Нерухомість визначається як земля (територія) разом з предметами, фіксованими 

на цій території, відокремлення яких від землі є фізично неможливим або 

фінансово невиправданим, і які включають як природні об’єкти (гірські породи, 

дерева), так і поліпшення (будівлі, шляхи, інженерні комунікації)[17,с.7]. Об’єкт 

нерухомості в місті має чітко закріплені просторові межі. Таким чином, він є 

природно-антропогенною системою, яка ефективно діє, якщо кожне з поліпшень 

максимізує корисність землі, слугує її найкращому використанню. На весь об’єкт 

нерухомості розповсюджується певний набір прав (володіння, користування, 

суміжне володіння і т.і.) і склад їх власників. Приклад об’єкту нерухомості – 

земельна ділянка, що разом з розташованими на неї будинком, допоміжними 

приміщеннями і зеленими насадженнями належать громадянину. 

Концепція вартості землі і іншої нерухомості сфокусована на механізмах 

формування вартості землі та її зовнішніх факторах – економічних (рівень цін, 

зарплат, можливість отримання кредитів, темпи і обсяги будівництва і т.і.), 

соціальних (головне динаміка населення), адміністративних (фіскальна політика, 

комунальні служби, правила забудови і використання земель, або зонінг), 

природно-техногенних (клімат, забруднення, природні бар’єри, 

місцерозташування, сухопутні і водні шляхи, аеропорти), – що впливають на 

пропозицію нерухомості і попит на нерухомість, їх динаміку, отже на прогнозі 

коливань цін на нерухомість.  

Концепція екстерналій має яскравий просторовий акцент. Екстерналії - це 

явища, що виникають, коли приватна або юридична особа, виконуючи діяльність, 

не зазнає всіх витрат (негативна екстерналія) чи не отримує всіх вигод (позитивна  

екстерналія)[16, с.А7]. Наприклад, підприємство забруднює морську затоку за 

рахунок здоров`я відпочиваючих. Приклад позитивної екстерналії – підприємець 

відкрив супермаркет, тому мешканці навколишніх будинків економлять час, 

оскільки можуть купити в цьому магазині майже будь-який товар повсякденного 
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попиту. Тим самим, місце розташування їх житла стає більш зручним, тому землі 

під цим житлом дорожчають. Суб’єктів економічної діяльності не турбують 

спричинені ними екстернальні витрати і вигоди. Тому задачею міської влади є 

протистояння негативним екстерналіям (через штрафи, податки ) і підтримка 

позитивних (через субсидії, податкові пільги). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     

 

Найкраще використання об`єкту нерухомості - це юридично дозволене, 

фізично і фінансово можливе, найбільш продуктивне його використання 

[17,с.297]. Суб’єкт економічної діяльності визначає набір альтернативних видів 

використання, що відповідають першим трьом критеріям, далі вираховує чисту 

теперішню вартість нерухомості для кожної з альтернатив, і обирає той вид 

використання, що максимізує цю вартість. Припустимо, у районі міста дозволено 

лише житлове призначення. Тому промислове використання земельної ділянки не 

буде найкращим для підприємця, навіть якщо воно приносило б найбільший 

прибуток, оскільки воно юридично не дозволене, тобто не відповідає першому 

критерію. Завданням органів влади є такий територіальний розподіл видів 

користування землею (зонінг), за якого найкраще з егоїстичної точки зору 

власника використання нерухомості не було б збитковим для міста. 

 Округою є група взаємодоповнюючих типів використання землі, що 

оточують певну земельну ділянку і справляють на неї вплив [17,с.189]. Її межі 

проходять там, де зникає можливість суттєвого впливу на дану нерухомість. 

Якщо в окрузі земельної ділянки садибного типу малоповерхова забудова 

витісняється багатоповерховим будівництвом, то врешті ця земельна ділянка 
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Рис.1. Концепції суспільної географії, містобудування і   управління  

міськими землями, економіки нерухомості, їх зв`язки 
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може виявитись затисненою висотними будинками і позбавленою нормальної 

інсоляції, тобто піддатись негативному впливу округи і тому втратити у вартості.  

Ці п’ять економічних концепцій тісно взаємопов’язані: впливи округи на 

дану нерухомість і навпаки часто-густо мають екстернальні ефекти, як у 

приведеному прикладі; вартість нерухомості є її вартістю за найкращого 

використання, а нерухомість є системою, всі елементи якої підпорядковано меті 

збільшення її вартості. Вартість землі формується під впливом екстерналій.  

Наступні три концепції , як і блок, до якого вони входять - містобудування і 

управління міськими землями – є міждисциплінарними, оскільки вони інтегрують 

архітектурні, технічні, географічні, юридичні, економічні, політичні і інші знання.  

Земельний кадастр виник як інструмент установлення розмірів земельних 

податків. І нині ―кадастр є ... систематичним описом земельних ділянок у межах 

території, який виконується через використання карт, що ідентифікують 

розташування кожної земельної ділянки, і з допомогою записів‖ [15,с.16].                       

У нас на даний момент кадастр часто ототожнюється з оцінкою земель, оскільки в 

Україні міські землі оцінюються спрощеним нормативним методом, у межах 

кадастру, без урахування економічних і адміністративних сил, що впливають на 

динаміку ринка нерухомості, ділової стратегії землевласників, тому її результати 

значно розбігаються з дійсністю. В західних країнах розширюється набір функцій 

земельних кадастрів [15,с.35], що перетворюються на автоматизовані 

геоінформаційні системи, які містять дані про кожний окремий об’єкт 

землеволодіння чи землекористування, його вартість і площу, вид використання, 

юридичний статус, обмеження і обтяження, дані про власника ( користувача ), 

споруди і інженерні мережі, екологічний стан, а також електронні карти, на яких 

земельні ділянки прив’язані до загальнонаціональних систем координат. Інвестор 

забезпечений оперативною і повною інформацією про те, що він купує. В Україні 

існує розуміння потреби втілення цих тенденцій у вітчизняних земельних 

кадастрах [1,с.6-7; 7,с.139]. Багатофункціональний кадастр міських земель є 

інформаційною основою планування розвитку території, оцінки об’єктів 

нерухомості, географічного аналізу міста. Земельний кадастр і оцінка земель, 

таким чином, – різні, але тісно взаємопов’язані галузі діяльності.  

   Концепція розробки альтернативних планів розвитку міських територій 

зокрема передбачає ―метод просіювання‖ альтернатив комбінацій 

місцерозташування і видів діяльності  [9, с.99], суть якого полягає в розробці 

варіантів комплексного розвитку певної частини міста, за якого, наприклад, 

будівництво житла і створення інфраструктури були б узгоджені у просторі, в часі 

і в кількості, оскільки в іншому разі інфраструктура буде неповно 

використовуватись чи неповно задовольняти потреби мешканців. Вводяться різні 

варіанти житлового будівництва (багатоповерхове, садибне і т.і) і для кожного з 

них планується відповідна інфраструктура. З набору таких варіантів вибирається 

той, що призводить до оптимізації використання обмежених економічних 

ресурсів, зокрема земель. 

У радянському містобудуванні зонування території міста полягало в 

―раціональному поділі території міста на зони різного призначення з урахуванням 

загальних задач планування, особливостей умов місцевості і вимог, що ставляться 
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до території і її місцеположення різними функціями‖[3, с.123]. У демократичних 

країнах концепція зонінгу є найважливішим методом регулювання використання 

земель, що застосовується місцевими органами влади  [11,с.403] і включає не 

тільки поділ міста на функціональні зони певних видів використання землі 

(житлове, комерційне, рекреаційне або їх комбінації), а також встановлення для 

кожної зони єдиних параметрів використання землі, наприклад, мінімальна площа 

земельної ділянки, максимальне число поверхів і т.і.. Зонінг потрібен не тільки 

для вдосконалення адміністративного контролю за використанням земель у місті, 

але і для недержавного інвестора [4,с.10; 12,с.164]: він знає правила використання 

ділянки, а тому може краще планувати свою діяльність. Водночас, на земельній 

ділянці звичайно допускається набір видів використання в контексті даної зони, 

що уможливлює адаптацію ділянки до нового найкращого виду використання 

згідно до зміни співвідношення факторів формування вартості землі [4,с.11]. Це 

робить зонінг гнучким. 

Ці три концепції тісно взаємопов’язані: так, цінність земельного кадастру 

зростає, якщо він включає інформацію про вимоги зонінгу. Альтернативне 

планування може проходити або згідно до правил зонінгу, або паралельно до їх 

змін. Кадастр є інформаційною базою територіального планування і 

містобудування. 

На основі приведеного розгляду концепцій економіки нерухомості та 

містобудування і управління міськими землями можна прослідкувати їх зв`язки з 

географічними концепціями. 

―Місце як деяка частина географічного простору виконує (чи може 

виконувати) певну функцію в житті (діяльності) суспільства, і тому задовольняє 

(чи може задовольняти) певну потребу суспільства (частини суспільства, 

людини)‖[5,с.120], а при зміні функцій міста ―на перший план виступає 

підвищення суспільної значності місця, підвищення його ―віддачі‖, тобто перехід 

від менш суттєвих і ефективних для суспільства на даний момент функцій до 

більш суттєвих і ефективних‖  [5,с.127]. Тут чітко простежується паралель з 

концепцією найкращого використання землі.  

Ідея динамізму місця [14,с.2], його сучасних і потенційних функцій  

[5,с.120] споріднені з уявленнями про потенційне найкраще використання земель 

[17,с.228]  і мінливість вартості нерухомості (концепція вартості нерухомості). 

Висновок про взаємозалежність місць (―виграш Нью-Йорка - це витрати в 

іншому місці‖ [14,с.5]) прилягає до концепцій округи та екcтерналій. 

Спорідненим є твердження щодо залежності можливості виконання місцем 

функцій не лише від його властивостей, але й від функцій, що виконуються 

іншими місцями [5,с.122]. 

Концепція місця пов`язана із концепціями вартості і найкращого 

використання нерухомості також і непрямо – через концепції альтернативного 

планування і зонування. Хід зміни суспільних функцій місця буває регресивний 

або прогресивний [5,с.127]. Регресивний хід – це спрощення цих функцій, 

наприклад, покинуте поле, на якому відбувається відновлення степових 

біоценозів; він стримується великим обсягом виконаних робіт з його культивації  

[5,с.128]. Близькою є думка про те, що якщо земля забудована, то втрачається 
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можливість використовувати цю землю у будь-який інший спосіб [9,с.109]. 

Корінна зміна виду використання певної території означає знесення поліпшень 

(будівель, дорожнього полотна), а це є регресивною стадією. Неправильний 

розвиток території призводить до того, що поліпшення практично псують землі, 

тобто та ж земельна ділянка була б варта більше незабудованою. Альтернативне  

планування розвитку території є умовою уникнення такого курсу. Зонінг 

передбачає нормативне призначення місцю певного набору функцій. Тому через 

зонінг концепція місця пов`язана з концепцією найкращого використання земель 

(зонінг має максимально відповідати оптимальній функції місця), і концепцією 

вартості нерухомості – оскільки зонінг юридично закріплює функції за місцями, 

то створює прозорість правил для інвестора, що збільшує приплив інвестицій у 

місто, а отже і вартість міських земель. Через концепцію зонінгу проходить також 

непрямий зв`язок між концепціями місця та екстерналій, оскільки одним із 

обґрунтувань зонінгу є надмірний вплив деяких видів діяльності на своїх сусідів  і 

те, що найкращий вихід – застосувати юридично обов`язкові правила, щоб 

розділити види використання ділянок [11,с.409].  

Застосування географічної (мікрогеографічної) інформації в оцінці 

нерухомості значно активізувалося з утвердженням аналітичної парадигми в 

картографії, яка розглядає карту не як кінцевий продукт, а як одну із стадій 

просторового аналізу  [10,с.53], що завжди може бути легко редагована. Поява 

цієї парадигми спричинена впровадженням геоінформаційних технологій. 

Багатоцільовий характер сучасного земельного кадастру, одним із призначень 

якого є альтернативне планування, формується під впливом цієї парадигми. Через 

концепцією земельного кадастру вона пов`язана з концепцією округи. Одну й ту 

ж кадастрову карту можна багаторазово пристосувати для географічного аналізу 

округи даного об`єкту нерухомості. 

Інтегральний напрямок у суспільній географії, ―за яким природу-населення-

господарство розглядають у цілому, в їх нерозривній взаємодії‖ [8,с.193] 

споріднений із концепцією вартості нерухомості, оскільки вона є інтегральним 

результатом сумісної дії економічних, соціальних, природно-техногенних і 

адміністративних впливів у певному місці. 

Просторово-часова парадигма в географії включає застосування 

історичного підходу в географії, що утвердився в ХІХ ст. [13,с.25] і прихід у 

другій половині ХХ ст. концепції відносного простору, яка сфокусована на аналізі 

взаємного розміщення географічних об`єктів, передумовою якого є 

комп`ютеризація географічного аналізу [13,с.85-86]. Утвердження цієї парадигми 

потребує врахування у суспільно-географічних дослідженнях все коротших 

інтервалів часу в напрямку до безперервного (континуального) часу [8,с.84]. 

Просторово-часова парадигма є співзвучною концепціям округи, вартості 

нерухомості та екстерналій, оскільки в процесі оцінки земель і іншої нерухомості 

необхідно відслідковувати зміни в окрузі та механізми і міру їх впливу на вартість 

об’єкта оцінки  [17,с.192]. 

Концепція територіальної організації суспільства (ТОС) тісно пов`язана 

через зонінг з концепціями вартості нерухомості, екстерналій і найкращого 

використання нерухомості, оскільки  ―принципи раціональної функціональної 
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організації простору життєдіяльності виступає як найважливіша умова, як 

закономірність суспільного розвитку‖[8,с.123], тому зонінгові правила якраз і є 

інструментом формування раціональної ТОС, яка є запорукою підвищення 

привабливості, а отже і вартості міських земель, найкращого їх використання, 

мінімізації негативних і максимізації позитивних екстерналій. 

Концепція вертикальних і горизонтальних зв`язків має пряме відношення до 

концепцій екстерналій і округи, оскільки взаємні впливи об`єктів нерухомості 

здійснюються через територію, тобто по горизонтальних зв`язках, співвідношення 

між землею і поліпшеннями є вертикальними зв`язками. При цьому в об`єкті 

нерухомості пріоритет вертикальних чи горизонтальних зв`язків залежить від 

площі об`єкту. Чим більшою є його територія, тим більшою є відносна важливість 

горизонтальних зв`язків. Для нормального функціювання морського порту дуже 

важливими є раціонально організовані горизонтальні зв`язки між його 

підсистемами – складськими ділянками, причалами, елеватором, холодильником 

тощо. Для невеликої земельної ділянки під висотним будинком горизонтальні 

віддалі є значно менш суттєвими, і на перший план виходять вертикальні зв`язки. 

Як би не було, хоча в географії більший акцент робиться на горизонтальних 

зв`язках (як у наведеному вище визначенні геосистеми, а також в [13,с.75]), але 

вертикальні зв`язки між географічними компонентами залишаються в полі зору 

географів [6,с.35-56; 8,с.170].  

Концепцію геосистеми можна пов`язати з концепціями нерухомості та 

округи, якщо визначити геосистеми як ―сукупності (множини) географічних 

об`єктів - природних, соціальних, економічних, політичних, розміщених у межах 

певної ділянки земної поверхні. Одна з головних характеристик будь-якої 

множини - її системоутворююче відношення (системне відношення), тобто ті 

зв`язки між елементами та компонентами, які, власне, і формують цілісну систему 

як таку. Специфіка географічних систем полягає у тому, що складові елементи 

геосистем займають фіксовані місця на земній поверхні і мають між собою ті чи 

інші просторові (територіальні) взаємини - відношення, взаємодію, взаємний 

вплив‖; основними ознаками геосистем пропонується вважати наявність множини 

географічних об`єктів (елементів) із зв`язками між ними, що надають геосистемі 

цілісності, і нові інтегровані якості (емерджентність) [8,c.169]. Об`єкт 

нерухомості в місті відповідає такому визначенню, оскільки включає природні та 

антропогенні елементи, на ньому живуть і діють люди, він чітко обмежений 

просторово. Системоутворюючим відношенням є, наприклад, пропорція між 

площею забудованої частини земельної ділянки, до площі всієї ділянки (чим 

більше це число згідно до правил зонінгу, тим інтенсивніше 

використовуватиметься, і тому буде дорожчою земля). Найкраще використання – 

це інтегральний параметр, що залежить як від особливостей власне земельної 

ділянки, так і поліпшень. Геосистемами є не тільки окремі об`єкти нерухомості 

(землеволодіння і землекористування), але й, наприклад, функціональні зони.                          

Нарешті, доступність визначається як можливість контактів (взаємодії) з 

одного пункту відносно інших пунктів [14,с.38] і має пряме відношення до 

концепції вартості нерухомості [17,с.236]. Доступність може виражатись як через 

відстань, так і топологічно, тобто через кількість проміжних вузлів (перегонів) 
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між даними вузлами мережі. Формальні схеми при визначенні доступності мають 

бути конкретизовані, оскільки доступність є мінливою і багатофакторною, і 

виступає функцією економічних, культурних, соціальних чинників [14,с.30]. Так, 

для мешканців комунальної квартири дорогий ресторан, розташований за сто 

метрів, може виявитись недоступним.     .                      

Таким чином, існують реальні підстави і щільна мережа перспективних 

напрямків інтеграції низки концепцій географії з фундаментальними концепціями 

економіки нерухомості в царині оцінки земель. Однак методи нормативної 

грошової оцінки міських земель в Україні не віддзеркалюють ідеї динамізму 

місць, часовий вимір формування ТОС і округи, низку горизонтальних і 

вертикальних зв`язків, факторів формування вартості землі; земельна ділянка 

розглядається поза контекстом поліпшень (відсутність геосистемного бачення 

об`єкту нерухомості). Далеко не вичерпано потенціал впровадження географічних 

знань також у теорію і методику ринкової оцінки землі та іншої нерухомості. 

Водночас, географічні концепції, зокрема просторово-часова парадигма [8,с.81], 

потребують подальшого розвитку. Інтеграція з економікою нерухомості вимагає 

їх математизації. Таке зближення сприятиме взаємному збагаченню обох галузей: 

оцінка земель матиме міцніше теоретичне обґрунтування, а суспільна географія 

здійснить подальшу експансію у практику раціонального використання міських 

земель і управління об`єктами нерухомості.  
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: РОЗВИТОК 

ПОНЯТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНИХ ЗМІН 

 

Розглядається трансформація поняття “територіальна організація 

суспільства” в контексті розвитку суспільно-економічних процесів. 

 The transformation of the definition “territorial organization of society” is 

observed here in the context of the development of the social-economic process. 

 

В  тріаді  ―природа – людина – виробництво‖  в  процесі взаємодії її 

елементів, що реалізується у виробництві матеріальних і нематеріальних благ та 

відтворенні  процесу життєдіяльності в цілому, суспільство вимагає бути 

відповідним чином структурованим та організованим. У сучасному суспільстві 

виділяється множина структур різноманітної ієрархічної супідрядності. Однак, 

всі їх елементи цілком об’єктивно пов’язані двома основними формами 

існування матерії – простором і часом, а також, потоками речовини, енергії, 

інформації та обов’язково є організованими певною формою управління.  

Однією з найбільш важливих та складних проблем сучасного управління  

розвитком суспільства та сфер його життєдіяльності є співвідношення 

галузевого та територіального розвитку. Тобто, поряд із загальною  ―галузевою― 

організацією обов’язково існує просторова організація елементів в системі 

життєдіяльності та відтворення суспільства. Перша, галузева, що харак-

теризується елементами вертикального упорядкування на сучасному етапі 

трансформаційних ринкових процесів за нових  умов господарювання  зазнала 
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суттєвих деструктурних та трансформаційних змін. Просторова ж організація 

(територіальна), що є горизонтально структуризованою, в багатьох сферах 

життєдіяльності виступає проблемною і значною мірою недосконалою. Адже, в 

умовах планової економіки одна з найскладніших  проблем управління 

розвитком суспільства шляхом пошуку оптимального співвідношення 

галузевого та територіального розвитку так і не була вирішена . Через це, процес 

удосконалення  територіального  управління розвитком суспільства в цілому та 

окремих сфер його життєдіяльності, що триває, дозволяє припустити об’єктивне 

існування  невикористаних внутрішніх резервів її системи та окремих елементів, 

що ставить цю проблему в ранг актуальних. 

В той же час, територіальна організація суспільства є відбитком прояву в 

усіх сферах життєдіяльності пануючого суспільного ладу та відповідній йому  

системі суспільних відносин. Процеси, що відбуваються в умовах транзитивної 

економіки є динамічними і повинні призводити до якісних структурних змін  в 

територіальній організації сучасного суспільства шляхом удосконалення 

управлінської функції. Тим  більше, що територіальна організація суспільства, у 

широкому аспекті огляду, охоплює різноманітні питання, що стосуються 

територіального поділу праці, (розміщення продуктивних сил, розселення, 

регіональних відмін в рівнях розвитку виробничих відносин,  взаєморозвитку 

природи та  суспільства), а також проблем збалансованого регіонального 

розвитку та відповідної регіональної соціально-економічної політики. 

Це дозволяє аналізувати термін ―територіальна організація суспільства― не 

лише за його  загальним змістом, а й через призму  його складових  частин 

(суспільство, територія,  організація) та близьких, але не завжди тотожних 

понять, загальнонаукових (система, структура, комплекс, спільність),   

суспільно-географічних – територіальна структура, територіальна організація 

продуктивних сил, територіальна система, суспільно-територіальний комплекс, 

територіальна соціально-економічна система, соціально-економічна просторова 

система, територіальна структура суспільно-територіального комплексу, 

територіально-функціональна структура, територіальні суспільні системи тощо. 

Термін ―територіальна організація суспільства― набуває поширення у 

географічній науці у 80-ті роки ХХ століття у зв’язку з суттєвими змінами в ній. 

На зміну таким поняттям як ―продуктивні сили―,  ―виробництво‖ в центр 

наукової уваги потрапляє поняття ―суспільство― з його основним діючим 

суб’єктом – людиною, що постійно розвивається. Науковий інтерес до терміну 

―територіальна організація суспільства‖ простежується в роботах Саушкіна 

Ю.Г., Хорєва Б.С., Поповкіна В.А., Аннєнкова В.В., Твердохлєбова І.Т., Алаєва 

Є.Б., Паламарчука М.М., Паламарчука О.М., Кочерги О.І. тощо. 

Поняття  ―територіальна організація‖ характеризується досить широким 

діапазоном  використання у різнопредметних наукових дослідженнях та має 

універсальний характер, що значно ускладнює остаточне визначення терміну. 

На нашу думку, один з оптимальних варіантів визначення поняття дав  

економіст Онікієнко В.В.: ―...научно обоснованная и планомерно осуществ-

ляемая система социально-экономических и организационно-технических 
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мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной пространственной 

структуры экономики‖ (4, с.3). 

Проблеми сучасного етапу розвитку суспільства та господарства 

найчастіше відображають ті протиріччя суспільної динаміки, які постійно 

виникають в системі взаємовідношень ―природа – людина – виробництво‖ і 

носять діалектичний характер. 

Розуміння характеру існуючих проблем, причин їх виникнення та 

особливостей прояву в різних сферах сучасної соціально-економічної системи 

забезпечує системний аналіз суспільного розвитку в ретроспективі, як 

історичного процесу розвитку продуктивних сил та системи виробничих 

відносин. 

Ємність та глибина існуючих проблем розкривається в особливостях 

територіальної організації суспільства, що охоплює, в свою чергу, територіальну 

організацію суспільного виробництва, в тому числі територіальний поділ праці, 

систему розселення; територіальну організацію   природокористування, науки та 

науково-технічної діяльності; адміністративно-територіальний поділ; 

економічне, соціальне, еколого-економічне районування; територіальний аспект 

економічних відносин тощо (3, с.278). 

Поняття ―територіальна організація суспільства‖ згідно довідкових 

наукових джерел, переважно, трактується двояко. Так, географічний 

енциклопедичний словник визначає поняття, по-перше, як сукупність процесів 

або дій по розміщенню підприємств сфери матеріального виробництва та 

невиробничої сфери, а також, по розміщенню населення, природокористуванню, 

з урахуванням їх відносин, зв’язків, супідрядності та взаємозалежності, що 

здійснюється у відповідності з метою та на основі діючих у даній суспільно-

економічній формації економічних законів та їх просторових модифікацій. При 

цьому звертається особлива увага на розмежування основної мети 

територіальної організації суспільства в різних класових суспільно-економічних 

формаціях (за умов соціалістичної та ринкової системи). 

По-друге, територіальна організація суспільства може розглядатися як 

сполучення функціонуючих територіальних структур. У даному випадку, такими 

структурами будуть розселення населення, виробництво, природокористування, 

що об’єднуються структурами управління процесом суспільного відтворення. В 

такому розумінні територіальна організація суспільства буде включати 

територіальний поділ праці, розміщення продуктивних сил, регіональні відміни 

у виробничих відносинах, розселення населення, взаємовідношення суспільства 

та природи, територіально-політичну та адміністративно-територіальну 

організацію господарства, економічне районування, систему регіонального 

управління тощо (2, с. 304). 

Оскільки структурність є системною ознакою, то територіальна 

організація суспільства є системним по своїй суті утворенням, що складається з 

базових, більш дрібних, структур різних сфер життєдіяльності, одночасно 

реалізуючись в процесах, діях та просторових зв’язках, що їх визначають. 
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Територіальна організація суспільства є динамічною категорією і повинна 

розглядатися як результат історичного розвитку суспільства, а також як один з  

напрямів його цілеспрямованого функціонування. 

Як сукупність просторових зв’язків та структур, що визначають вплив 

різноманітних географічних факторів на життєдіяльність суспільства, його 

територіальна організація, як дієва сутність, передбачає водночас її постійну 

трансформацію в напрямку самовдосконалення та раціоналізації всіх 

структурних важелів. Таким чином, територіальна організація суспільства за 

умов існування будь-якої системи або суспільного ладу буде прагнути через дію 

економічних та суспільно-географічних законів і закономірностей до 

раціоналізації. А відтак, передбачає в процесі розвитку застосування елементів 

територіального управління, планування. Саме тому категорії: територіального 

планування (Б.С. Хорєв, В.А. Поповкін, В.Ф. Павленко, А.І.Ведіщев, М.В. 

Бахрах), управління  (Б.С. Хорєв), територіального управління (Д.М. Стеченко), 

територіального розвитку; програмно-цільового планування (А.І. Чистобаєв, 

Ю.М.Баженов, С.Завадський, Є.Б.Алаєв), регіонального відтворювального 

процесу (як предмету комплексного планування) - Шніпер О.І.; регіонального 

програмування (Ю.М.Швирков), територіального відтворення (А.І.Чистяков, 

Ю.Н. Баженов), регіонального управління (Б.С.Хорєв), планування розміщення 

продуктивних сил (В.Д.Павленко), територіального аспекту планування 

(В.Ф.Павленко, Л.Кесечі), комплексного соціально-економічного планування 

(В.Л.Лисенко) – як показує аналіз суспільно-географічних та економічних 

наукових джерел в нашому конкретному  дослідженні мають бути близькими, 

взаємопроникаючими, взаємодоповнюючими, що дозволить повно та об’єктивно 

сприймати процес трансформації територіальної організації суспільства, дасть 

змогу визначити її динамічні характеристики, сучасну спрямованість та 

встановити її відповідність формам перспективного регіонального управління, 

що має стати пріоритетним за сучасних умов функціонування суспільно-

територіальної системи держави. 

В той же час, територіальна організація суспільства є надзвичайно 

широким міждисциплінарним поняттям і вживається в різних наукових 

дослідженнях: географічних, економічних, соціальних, посилюючи їх регіональ-

ний або територіальний аспект, ―ибо в него входят и размещение производства, 

и размещение социальной инфраструктуры, и взаимосвязи в территориальной 

социально-экономической системе (ТСЭС) общества, и процессы 

пространственного воспроизводства, и проблемы управления ими‖ (6, с. 3).  

Методи наукових досліджень та системний підхід є вкрай необхідними для 

вирішення проблем сучасного періоду функціонування, удосконалення 

організаційної структури управління розвитком суспільства в цілому та 

економічної системи зокрема;  не менш важливим є також застосування 

елементів планування розвитком господарства. 

Адже, понятійно-термінологічний апарат навколо ключового поняття 

―територіальна організація суспільства‖ формувався за умов панування в ідейно-

політичному та господарсько-правовому плані цінностних орієнтирів 

централізовано керованої економіки, а в соціальному плані – соціалістичних 
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ідей ―псевдорівності‖ у суспільстві. Звичайно, такий вектор приорітетів наклав 

свій відбиток на всі сфери життєдіяльності суспільства. 

Наша ж мета полягає не в суцільному запереченні попереднього етапу 

суспільного розвитку, а в критичному аналізі тих позицій, що не витримали 

перевірку часом та відборі найбільш значущих з них, що мають бути привнесені 

у якісно новій інтерпретації до розгляду сучасної територіальної організації 

суспільства. 

В цілому, управління в змістовному плані розуміється як дія у керуванні 

певними процесами у відповідності з раніше розробленою програмою і 

спрямована на досягнення певної мети (1, с. 145). З точки зору сучасної науки, 

управління сприймається у двох значеннях, по-перше, як наукова проблема в 

сферах людської життєдіяльності та як процес цілеспрямованої дії, розрахованої 

на досягнення певних результатів. По-друге, його слід розглядати як сферу 

практичної діяльності людей, що включає органи управління (6,с.7). Напрямок 

науки, що займається відповідною проблематикою є теорією наукового 

управління суспільством, що також була розроблена на засадах попередньо 

пануючого суспільного ладу. 

Складні суспільно-географічні об’єкти відрізняються множиною систем 

управління. Оскільки будь-яка система управління в господарській сфері буде 

включати в себе в якості елементів принципи, методи та закономірності 

управління, а також, певну організаційну структуру, технічні засоби, цілком 

логічно визначати об’єктивно існуючу ієрархію систем управління – на рівні 

адміністративно-територіальних одиниць, економічних районів, регіонів, 

держави в цілому тощо. Інша справа, що за сучасних умов реформування 

господарська та управлінська сфери зазнали значних трансформаційних 

процесів, що значно спростить та оптимізує ієрархію окремих структурних 

одиниць. 

В якості однієї з особливих функцій управління слід розглядати планування 

(серед решти: прогнозування та програмування). Згідно визначення Є.Б. Алаєва, 

планування передбачає визначення цілей та задач розвитку економічної системи 

протягом конкретного (планового) періоду, точний розрахунок необхідних 

ресурсів та порядок забезпечення  ними на весь період реалізації плану, 

визначення виконавців та джерел фінансування. 

Досить часто, в наукових джерелах планування як акція іноді ототожнюється з 

управлінням. Таке ототожнення понять може пояснюватися тим, що органи 

планування тривалий час володіють функціями управління, однак планування 

(прогнозування, програмування) виступає лише окремими елементами в системі 

управління (1, с. 148).   

У наукових джерелах переважно економічного змісту досить часто 

зустрічається сполучення термінів ―організація управління‖, в тому числі 

територіальна. Вибір саме такої термінологічної оболонки до вже відомого 

змісту означає, по-перше, вичленення управління як сфери практичної 

діяльності; по-друге, з суто наукової концепції, розробку проблем управління в 

процесі дослідження, що дозволить викласти ситуацію математичною мовою та 
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сприяти формуванню моделей, спрямованих на прийняття оптимальних 

управлінських рішень. 

З позиції теорії управління територіальне планування виступає засобом 

соціально-економічної політики, в тому числі регіональної, і має сприяти 

раціоналізації територіальної організації і розміщенню продуктивних сил. 

Питання сучасного територіального планування як суспільного процесу 

набувають нового значення і вимагають розробки концепцій розвитку та 

розміщення продуктивних сил як основи економічного і соціального 

планування. 

Розглядаючи питання територіального управління та планування, окремі 

науковці одночасно застосовують у термінології поняття ―територіального 

аспекту управління (планування)‖ в системі суспільства (Б.С.Хорєв, 

В.Ф.Павленко). Зокрема, саме такий понятійний аспект дослідження висувається 

Б.С.Хорєвим. Автор, практично ототожнюючи регіональне та територіальне 

планування вважає, що кожне з цих понять є дещо вужчим порівняно з поняттям 

―територіальні (географічні) аспекти і проблеми управління‖ (6,с.14). В той же 

час, автор вважає, що саме йому належить першість у введенні в науковий обіг 

терміну ―регіональне управління‖ (6, с. 20). Слід нагадати, що планування 

територіального розвитку, зокрема господарства країни, тривалий час 

здійснювалась беззмінно ―по вертикалі‖ (галузі, міністерства, відомства) та ―по-

горизонталі‖(республіки, економічні райони, регіони). Оскільки в обох випадках 

процес планування пов’язаний з територією, територіальними факторами, це 

дозволяє до їх сукупності застосувати поняття ―територіального аспекту 

планування‖, основною метою якого, згідно з думкою В.Д.Павленка, є 

оптимальний територіальний розвиток держави в цілому та всіх галузей 

господарського комплексу. Згідно з міркуваннями науковця, територіальний 

аспект планування також, буде поняттям більш широким і буде охоплювати такі 

понятійно-змістовні складові, як: ―планування розміщення продуктивних сил‖, 

―територіальне планування‖, ―територіальний розріз галузевого планування‖ 

тощо (5, с.7). 

В той же час, слід врахувати, що понятійно-змістовна структура 

―територіального аспекту планування‖, як і багато інших, розроблялася з 

урахуванням методологічних основ теорії планування, що базувалася на 

політичній економії соціалістичного суспільства.   

Сучасні структурні диспропорції в розвитку окремих територій(регіонів, 

районів), нераціональне використання природно-ресурсного потенціалу, досить 

низький рівень соціального розвитку є на сучасному етапі найбільш болючими в 

низці соціально-економічних проблем розвитку регіону, держави. Така ситуація 

є реальним відображенням та наслідком недосконалої системи територіального 

управління впродовж десятиліть. Адже висунуте свого часу та обґрунтоване ще 

владою попередніх часів положення ―про принципову єдність територіальної 

організації продуктивних сил‖ (що реалізувалася в економічному районуванні) 

та адміністративного поділу тогочасної держави так і не судилося стати 

―органической частью социалистической региональной практики‖ (6, с. 20). 

Історія розвитку та ствердження територіального планування в структурі 
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колишньої держави (СРСР) була пов’язана з еволюцією народногосподарського 

планування в цілому, територіальне планування закріпилося ще у 20-ті роки ХХ 

століття у зв’язку з розробкою плану ГОЕЛРО та першого п’ятирічного 

(середньострокового) плану. Адже, багатоукладний характер економіки 

тогочасної держави вимагав пошуку нових форм і методів її впливу як в центр, 

так і на містах, з метою створення основ плановості господарського комплексу. 

Закріпилися й інші види планів економічного і соціального розвитку різної 

часової протяжності: з основними напрямками на 10-15 років, річні плани тощо. 

В цілому, вони створили єдину систему планування, що повинна була 

забезпечити його безперервність, звісно, за умов своєчасної розробки та 

утвердження планів. 

 Категорія територіального поділу праці була однією з провідних, однак в 

умовах планового способу виробництва мала дещо інший контекст, що 

підкреслював її планомірність, управляємість, спрямованість на ―вирівнювання‖ 

соціально-економічного розвитку різних частин країни. Результатом 

територіального поділу праці було формування районів різних типів та рівнів 

(рангів). Таким чином, найбільш досконалим типом територіальної організації 

народного господарства в масштабі тогочасної держави слід вважати великий 

економічний район (5, с. 16).   Економічний район, за спостереженнями 

В.Ф.Павленко, розумівся і сприймався на той час як комбінована виробнича 

сукупність, що побудована за енергетичним принципом в широкому його 

розумінні, з максимально закінченим, але не замкненим господарством. Саме 

розробка науково обґрунтованого районування, здійснена М.М.Баранським 

сприяла становленню методології територіальних досліджень та зміцненню 

позицій економічної географії ще у 20-ті роки ХХ століття. 

 Застосовувався в планах також більш укрупнений, генералізований поділ 

країни на зони або регіони, групи економічних районів. 

  Слід зазначити, що на етапі планової економіки територіальний поділ 

праці мав слугувати, в першу чергу, вирівнюванню відмін  економічного 

розвитку районів. В той же час, комплексний розвиток районів несе в собі 

подвійний характер, з одного боку, він має підвищувати економічну 

ефективність, з іншого – спрямований на вирівнювання відмін їх економічного і 

соціального розвитку. Саме тому, за думкою окремих науковців (В.Д.Павленко), 

комплексний розвиток представляється дуже важливим(особливо на певному 

історичному етапі) і його, разом з територіальним поділом праці, також можна 

розглядати як основу територіального аспекту планування. 

 Формами єдиної системи територіального (регіонального та міського) 

планування, що слугували суспільному розвитку протягом панування суспільної 

форми власності в централізовано керованій системі, були: 

- державні плани економічного і соціального розвитку; 

- комплексні регіональні програми та схеми; 

- регіональні плани та проекти планіровки міст та інших поселень; 

- плани комплексного економічного і соціального розвитку міст і регіонів. 

Сучасні трансформації в системі суспільного розвитку та територіального 

планування передбачають певні зміни у підходах до реалізації вище зазначених 
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форм, однак, більшість з них, за сучасних умов не втратили свого значення та 

актуальності. 
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ІІ. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ 
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В.О. Джаман, к.г.н., докторант, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗСЕЛЕННЯ 

 

Розглянуті методики оцінювання впливу природних умов і ресурсів на 

регіональні особливості розселення, які згруповані за 4 напрямами. Визначені 

рівні залежності між потенційною продуктивністю природних ресурсів 

території та кількістю населення. 

The techniques of an estimation of natural environments and resources on 

regional features of moving are considered which are grouped together behind 4 

directions. The level of dependence between potential productivity of natural 

resources of territory and amount of the population is determined. 

 

Природне середовище є одним із важливих і постійно діючих, а в окремих 

випадках і вирішальних чинників розселення. Значна територіальна 

диференціація природних компонентів і комплексний вплив їх на розселення 

зумовили соціальну потребу в оцінці придатності території для житлового і 

господарського (промислового, транспортного та ін.) будівництва та умов 
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проживання населення. Проведені дослідження можна згрупувати за чотирма 

напрямами: 

1) оцінка впливу окремих компонентів природного середовища на будів-

ництво (переважно це інженерно-геологічних умов, клімату) [9; 11; 12 та ін.]; 

2) оцінка впливу комплексу природних умов на будівництво (на великих 

територіях зі значною різноманітністю природних комплексів) [2; 8; 10; 14; 16 та ін.]; 

3) оцінка природних умов проживання населення [13; 15; 17; 19; 25 та ін.]; 

4) оцінка впливу комплексу природних умов і ресурсів на регіональні 

особливості розселення [3; 4; 5; 6; 7; 18; 19 та ін.]. 

Оцінка території за своїми природними властивостями для заселення 

здійснювалася за допомогою чотирьох методів: 1) словесного опису якісних 

відносних показників (наприклад, „сприятливі – несприятливі”), 2) кількісних 

відносних безмірних одиниць – балів або категорій, 3) вартісних оцінок і 4) 

комбінованих оцінок. 

Даючи оцінку можливостей будівництва у різних географічних зонах 

(районах) у зв’язку з інженерно-геологічними умовами І.В. Канцебовська 

розділила їх на дві основні групи: 1) рельєф, ґрунти і рівень залягання ґрунтових 

вод, які поширені повсюдно і виступають постійною умовою здійснення 

будівництва; 2) локальні елементи (сейсмічність, заболоченість і т.п.), які 

впливають на вибір території для будівництва і визначають конструктивні та 

планувальні рішення. Враховуючи, що технічні вимоги до території (допустимі 

навантаження на ґрунт, крутизна схилів тощо) однакові у всі районах, і 

відмінності у природних і, особливо, інженерно-геологічних умовах 

відображаються на вартості будівництва, прийнята шкала оцінки окремих 

елементів, головним чином, залежно від того, на скільки вони подорожчують 

будівництво і експлуатацію міст. На картограмі виділена 6-ти ступенева градація 

частки територій, придатних для будівництва: 1) до 1%, 2) 1-10%, 3) 11-20%, 4) 

21-40%, 5) 41-60%, 6) понад 60% [9]. 

Економічно оцінюючи природні умови містобудування, П.М. Ільїн 

розглядає місто не просто як місце проживання людини, а як місце, в якому їй 

повинні бути забезпечені комфортні умови життя. Відповідно, критерієм оцінки 

він пропонує порівняльні розміри витрат, необхідних для створення належного 

рівня комфорту при різних поєднаннях елементів природного середовища. Це 

подорожчання або здешевлення оцінювалося за окремими матеріальними 

елементами населеного місця відносно умов так званої „головної смуги 

розселення” колишнього СРСР, які приймалися за „стандарт”. П.М. Ільїн 

розробив методику оцінки природних умов містобудування шляхом прямих 

розрахунків техніко-економічних показників. На цій основі виконані картосхеми 

районів, які згруповані у зони: 1) 7 зон за ступенем відхилення вартості житла 

від „стандартної” під впливом кліматичних причин (від -2% у І зоні до 

+15...+22% у VІІ зоні); 2) 8 зон за ступенем відхилення вартості об’єктів 

масового будівництва у містах від „стандартної” під впливом кліматичних і 

сейсмічних чинників (від -2% у І зоні до понад 30% у VІІІ зоні) [8]. 

Для проведення порівняльної кількісної оцінки природних умов 

будівництва (у балах) І.В. Канцебовська та Л.І. Мухіна враховували 9 ознак: 
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рельєф, сейсмічність, механічний склад ґрунтів, наявність і характер поширення 

посадочних ґрунтів, заболоченість, мерзлотність, тип ґрунтових вод і глибина 

залягання, мінералізація ґрунтових вод, екстремальні температури повітря. 

Оцінка кожної ознаки проводилася за 5-ти бальною шкалою. Для одержання 

загальної (за сукупністю чинників) оцінки природних умов будівництва у 180 

природних провінціях оцінки окремих ознак додавалися. Отримані суми балів 

переводилися у бали загальної 5-ти ступеневої шкали, які відповідають п’ятьом 

категоріям ступеня сприятливості умов будівництва: 1 – особливо сприятливі 

(спеціальні інженерні заходи не потрібні), 2 – сприятливі (інженерні заходи 

нескладні), 3 – середньосприятливі (потрібні інженерні заходи середньої 

складності), 4 – несприятливі (необхідні складні інженерні заходи), 5 – вкрай 

несприятливі умови [10]. 

Для районування території за природними умовами життя населення О.Р. 

Назаревський застосував бальну оцінку. За сукупністю природних умов і 

ступенем їх сприятливості для проживання населення (на території колишнього 

СРСР) виділено 5 зон, які відрізняються між собою на ½ бала: цілком 

сприятливі, сприятливі, мало сприятливі, несприятливі, вкрай несприятливі. 

Виділені також перехідні території – підзони, ступінь сприятливості яких 

відрізняється всього на ¼ бала від оцінки зони. Зони й ареали різного ступеня 

сприятливості всього поєднання природних факторів для життя населення 

непогано узгоджуються з ізолініями границь природних зон, ґрунтових, 

рослинності та особливо кліматичних. Місцевості найбільшої сприятливості 

розміщені всередині „головної смуги розселення” окремими плямами, у тому 

числі й на території середньої України та Південного берега Криму. Встановлена 

закономірність: із збільшенням „бальності” (сприятливості комплексу 

природних умов для проживання населення) зони площа, яку вона займає, 

зменшується, а кількість населення і його густота різко зростають [17]. 

Аналізу впливу природних умов і ресурсів на розселення і його 

регіональні особливості в Україні присвячені праці І.О. Горленко, А.І. Доценка, 

Я.І.Жупанського, П.С. Коваленка, В.П. Круля, Б.В. Павлишина, 

М.М.Паламарчука, Ю.І. Пітюренка, В.П. Руденка, А.В.Степаненка, К.О. Тащука, 

Н.Ф. Тимчука, М.І. Фащевського, Г.С. Фтомова та інших дослідників. 

На підставі комплексної оцінки природних умов і ресурсів території для 

проживання населення запропоновані наступні поняття і показники: 

демографічна місткість території і „місткість” Землі для розселення. „Під 

демографічною місткістю території необхідно розуміти максимальну кількість 

жителів району, яка може бути розселеною в його межах за умови забезпечення 

найважливіших повсякденних потреб населення за рахунок ресурсів даної 

території з урахуванням збереження екологічної рівноваги” [20, c. 75]. 

Демографічну місткість визначають, якщо густота населення перевищує 50 осіб 

на 1 км
2
 заселеної території. Спочатку розраховують часткові демографічні 

місткості на підставі аналізу найважливіших для повсякденної життєдіяльності 

населення природних компонентів: територій, придатних для промислового і 

житлового будівництва; сільськогосподарських земель – для організації 

приміської сільськогосподарської бази; ресурсів поверхневих і підземних вод; 
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територій, сприятливих для організації масового відпочинку населення. Кінцевий 

висновок про демографічну місткість території приймається переважно за 

лімітуючим чинником [1; 20]. 

 Проблемам дослідження „місткості” Землі для розселення В.В. 

Покшишевський присвятив окремий розділ (п’ятий) у книзі „Население и 

география. Теоретические очерки. – М.: Мысль, 1978” [19]. Він зазначає, що 

„...представляється корисним об’єктивно... оцінити фактичні територіальні ресурси 

нашої планети” з точки зору „... „місткості” Землі і як плацдарму для розселення 

(виділено нами – Дж. В.), і в якості „всезагального засобу праці” [19, c. 87]. У 

цьому розділі В.В. Покшишевський дає таку оцінку, по-перше, у глобальному 

масштабі, по-друге, детальніші розрахунки по території колишнього СРСР. Ним 

виділено чотири „головні” категорії придатності земель для розселення: 

І. Придатні для масового розселення без спеціальних інженерних заходів 

або із заходами, які не виходять за межі звичайних, а також не потребують 

особливих прийомів акліматизації населення. 

ІІ. Придатні для масового розселення, але із застосуванням значних 

інженерно-меліоративних заходів (проте не потребують особливих прийомів 

акліматизації та адаптації населення). 

ІІІ. Придатні для масового розселення, але характеризуються фізіологічно 

важкими умовами, що зберігаються навіть і при найефективніших інженерних 

покращеннях. 

ІV. Непридатні для масового розселення [19]. 

Більшість території України включена до першої категорії придатності 

земель для розселення, а найзаболоченіші ділянки Полісся – до другої. 

В основу виділення придатності земель для розселення В.В. Покшишевський 

використав метод комбінованих оцінок: 1) вартісні техніко-економічні показники, 

які відображають збільшення чи зменшення витрат на будівництво й експлуатацію 

споруд у населених місцях (порівняно зі стандартом) в залежності від впливу 

окремих природних умов; 2) бальну шкалу для оцінки „залишкової дії” природних 

умов, яку виразити через вартісні показники неможливо. 
При різній методиці дослідження у всіх названих авторів загальною є 

оцінка рівня (або ступеня) придатності території (з відповідним комплексом 
природних умов і ресурсів) для будівництва, розселення й умов проживання 
населення. Ми вважаємо важливим визначити також рівень залежності (тісноти 
зв’язку) між потенційною продуктивністю природних ресурсів території (як 
факторної ознаки) і кількістю населення та структурними особливостями 
розселення цього ж регіону (як результативної ознаки). Розрахунки проводилися 
на рівні: 1) адміністративних областей і АР Крим (25 територіальних одиниць у 
межах України); 2) адміністративних районів у межах Західноукраїнського 
макрорегіону (107 територіальних одиниць) [3-6]. Наші дослідження 
засвідчують: 

1) високий рівень відповідності розселення природно-ресурсним 

можливостям території – коефіцієнт рангової кореляції за К. Спірменом між 

кількістю населення та сумарним природно-ресурсним потенціалом [21-23] 

областей і автономної республіки – К1 = +0,86, а тіснота зв’язку між відносними 
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показниками щільності сумарного ПРП і густоти населення визначається 

коефіцієнтом – К2 = +0,82 (табл. 1 і 2); 

Таблиця 1 

Коефіцієнти рангової кореляції (за К. Спірменом) між показниками економічної 

оцінки потенціалу окремих видів природних ресурсів та кількістю населення у 

розрізі автономної республіки та областей України* 
 

Види природних ресурсів 

Коефіцієнти рангової кореляції між потенціалами природних 

ресурсів і кількістю населення: 

всього міського сільського 

1. Мінеральні 0,71 0,71
23

)83,0(  -0,10 

2. Земельні 0,50 0,62 0,15 (
18

)70,0  

3. Водні 0,53 0,46 0,03 

4. Лісові -0,15 -0,30 0,46 

5. Фауністичні 0,21 0,42 -0,34 

6. Рекреаційні 0,76 0,64 0,34 

7. Земельні і водні 0,62 0,71 0,20 

8. Земельні і лісові 0,51 0,61 0,24 

9. Мінеральні і лісові 0,58 0,53 -0,05 

10. Сумарний ПРП 0,86 0,91 -0,02 

* Розраховано за [21; 23; 24]. 

Таблиця 2 

Коефіцієнти рангової кореляції (за К.Спірменом) між відносними показниками 

економічної оцінки щільності окремих видів природних ресурсів та заселеності 

території у розрізі автономної республіки та областей України* 
 

Види природних 

ресурсів 

Коефіцієнти рангової кореляції між потенціалами щільності 

природних ресурсів і заселеністю території: 

густотою всього 

населення 

густотою сільського 

населення 

часткою міського 

населення 

1. Мінеральні 0,49 -0,23 0,49 

2. Земельні -0,04 0,53 (
18

)83,0  -0,45 

3. Водні 0,46 0,22 -0,02 

4. Лісові 0,11 0,66 -0,67 

5. Фауністичні -0,44 -0,63 0,47 

6. Рекреаційні 0,82 0,37 0,18 

7. Земельні і водні 0,27 0,75 -0,54 

8. Земельні і лісові 0,23 0,84 -0,65 

9. Мінеральні і лісові 0,66 0,12 0,17 

10. Сумарний ПРП 0,82 0,21 0,24 

* Розраховано за [22; 24]. 
 

2) розрахунки тісноти зв’язків компонентної структури ПРП і розселення 

підтверджують, що найвища залежність кількості населення від сумарного ПРП 
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території. Тобто не один окремий природний компонент визначає характер 

розселення, а весь природний комплекс; 

3) на особливості заселеності території, крім сумарної вартості ПРП, 

впливає його компонентна структура.  
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ЦЕНТР НАСЕЛЕНОСТІ УКРАЇНИ:  

АНАЛІЗ РЕТРОСПЕКТИВИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Дослідження присвячене методиці розрахунку центру населеності 

території та застосуванню цього методу до території України. Аналізується 

також ретроспектива і перспектива динаміки центра населеності України у 2-

й половині ХХ ст., зроблена спроба пояснити її причини. 

The study is dedicated to the method of application of account of center of 

population density of particular territory and applying of this method to territory of 

Ukraine. Is parsed also retrospective review and outlook of removing of center of 

population density of Ukraine in second half of XX century, the attempt is made to 

explain this removal.  

 

В географії населення та демографії при вивченні розселення населення в 

державі чи на значній території (наприклад економічного району) досить часто 

використовують центрографічний метод, що має як пізнавальне, так і науково-

практичне значення. 

Суть методу полягає у знаходженні так званих центрів населеності (інші 

назви – геодемографічні центри, центри ваги населення) за допомогою 

сукупності аналітичних і графічних методів і аналізі траєкторії їх зміщення. 

© В.Б. Шишацький, 2002 
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Центр населеності розраховується за аналогією до центру ваги в механіці. 

Центром населеності є точка з географічними (або умовними) координатами, що 

розраховуються як середні координат центрів окремих (по можливості 

якнайдрібніших) територіальних одиниць держави (району), зважених за 

чисельністю їх населення. 

Для коректного розрахунку шуканого центру слід дотримуватись трьох 

головних умов: 1) досліджувану територію розбити на “вихідні райони” в межах 

кожного з яких густоту населення можна вважати рівномірним; 2) в межах 

території виділити “особливі точки” – значні поселення, в межах яких густота 

населення істотно вища, ніж на сусідніх територіях; 3) практично незаселені 

території (крупні озера, водосховища, лісові масиви, болота тощо) – “нульові 

майданчики” виключаються з числа вихідних районів і не враховуються при 

підрахунку. 

Центр населеності досліджуваної території обраховується за формулами: 

i
i

i
ii

P

xP

x0 , 

i
i

i
ii

P

yP

y0 , де 

х0 та y0 – шукані географічні (умовні) координати широти і довготи центрів 

населеності; 

хі та yі – географічні (умовні) координати широти і довготи і-го "вихідного 

району" чи "особливої точки"; 

Pі – чисельність населення і-го "вихідного району" чи "особливої точки". 

Визначення центру населеності країни (району) за різні проміжки часу і 

аналіз траєкторії їх просторового руху дає змогу проаналізувати глобальні зміни 

в розміщенні населення на певній території за певний проміжок часу та майбутні 

тенденції його зміни. 

При розрахунку центрів населеності України було прийнято за “вихідні 

райони” вважати низові адміністративні райони (НАР), а за особливі точки – 

міста з чисельністю населення понад 100 тис. мешканців. Виходячи з того, що 

для географічного аналізу розміщення населення не настільки важливий пошук 

шуканої точки з абсолютною (!) точністю, скільки виявлення тенденції розвитку 

процесу, вважаємо що такі вихідні параметри здатні на “задовільно” забезпечити 

кінцевий результат, а введення додатково значної кількості вихідних районів і 

особливих точок скільки-небудь принципово не змінить результат, але зробить 

розрахунки вкрай громіздкими. 

Для пошуку центрів населеності в Україні за ряд років були використані 

результати переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989 рр. та показники 

статистичної звітності по населенню за 1993 (рік найбільшої чисельності 

населення в Україні), 1999 та 2001 рр. Для розрахунку була використана також 

умовна система координат, що полегшує розрахунок і дає такі ж результати. 

Графічно результати видно на мал. 1, де показано території 

адміністративних районів Черкаської і Кіровоградської областей, в межах яких 

послідовно розраховано розміщення трьох центрів населеності України за 1959, 

1993 і 2001 рр. і вказано напрямок його зміщення також і на перспективу 
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(цифрами 1, 2 і 3 позначено, відповідно, Шполянський, Смілянський і 

Кам’янський райони Черкаської області, 4 і 5 – Олександрівський і Новомир-

городський.  

Виходячи з графічного аналізу отриманих результатів, можна зробити 

такі послідовні висновки: 

1) У 1959 р. центр населеності України знаходився в районі с. Ташлик 

Смілянського району Черкаської області (≈ 49°05´ пн. шир. і 31°44´ сх. дов.); 

2) До 1993 р. включно центр населеності зміщувався на південь і схід, 

найбільш інтенсивно впродовж 60-70-х рр.; 

3) 1993 р. центр населеності України змістився приблизно на 10 км 

східніше і 16 км південніше, ніж у 1959 р. і знаходився на межі Черкаської і 

Кіровоградської областей між с. Баланди не Кам’янського району і с. 

Красносілка Олександрівського району (≈ 48°55´ пн. шир. і 32°00´ сх. дов.); 

4) Від 1993 р. і до сьогоднішнього дня центр населеності України 

зміщується швидко на захід і дуже повільно – на північ. 

мал. 1. Динаміка центру населеності України 1959-2001 рр. 

1 

2 

3 

4 

5 



 70 

5) 2001 р. центр населеності України змістився приблизно на 8 км до 

заходу і на 1 км до півночі від 1993 р. і знаходиться трохи східніше смт 

Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області (≈ 48°56´ пн. 

шир. і 31°46´ сх. дов.). 

Виявлені процеси і тенденції можна досить легко пояснити, дослідивши, 

яким чином змінювалась частка населення Україні в окремих регіонах впродовж 

аналізованого періоду, як це видно з таблиці 1. 

Так, впродовж 1959-93 рр. населення в Україні зростало більш високими 

темпами на сході і півдні України, наприклад частка населення Криму в 

населенні України зросла з 2,87% до 5,02%, в сукупності ж південні області 

(Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська) збільшили свою частку в населенні 

з 12,12% до 15,15%, а східні (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Луганська, Харківська) з 32,01% до 33,51. Водночас темпи приросту населення в 

найбільш західних областях були такі ж, як і в цілому по Україні чи незначно 

вищими, динаміка ж центральних регіонів (за винятком м. Києва і Київської 

області) була від’ємною і змінилась із 33,08% до 25,68% (Вінницька, 

Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області). 

Таблиця 1.  

Динаміка частки чисельності населення 

окремих регіонів України (у %) 
 

назва регіону 1959 р. 1970 р. 1979 р. 1993 р. 2001 р. 

Схід 12,12 13,54 14,34 15,13 15,15 

Південь 32,01 33,07 33,34 33,51 32,71 

Центр 16,04 16,13 16,27 16,71 17,46 

Захід 33,08 29,91 27,87 25,88 25,68 

м. Київ і Київська 

обл. 
6,75 7,35 8,18 8,76 9,00 

 

Починаючи з 1994 р., коли в країні розпочалася тривала економічна криза, 

процес депопуляції населення поширюється практично на всі області, але в 

найбільшій мірі це стосується індустріальних високоурбанізованих областей на 

сході, які до цього приваблювали багато мігрантів, а відтепер там починається 

масовий відтік населення, також знижуються невисокі і до того показники 

відтворення населення; частка цих областей у населенні України скоротилася з 

33,51% до 32,71%. Водночас, на заході України показники відтворення 

населення мало змінились і, на тлі зниження показників відтворення у решті 

областей, виявились найвищими в Україні; частка цього регіону у населенні 

України зросла від 16,71% до 17,46% (Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області). Відтак, лише за 8 

років центр населеності України у широтному напрямку майже повернувся на те 

місце, де був за 40 років до того. У меридіональному напрямку також пішов 

зворотній процес, але дуже повільний, оскільки структура населення на півдні 

України більш сприятлива для відтворення, сюди приїздить більше мігрантів, 
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тож ці факторі в сукупності майже врівноважують більш високі показники 

відтворення населення на північному заході і заході, а також у Києві. 

Загалом, виходячи з аналізу тренду центрів населеності України можна 

зробити такі висновки: 

1) Центр населеності України не є сталою величиною і постійно 

зміщується, оскільки впродовж різних проміжків часу темпи зміни чисельності 

населення у різних регіонах можуть істотно відрізнятись. 

2) Впродовж 2-ї половини ХХ ст. внаслідок індустріалізації та, пов’язаної 

з нею урбанізації, що протікали найбільш інтенсивно на сході і півдні, частка 

населення цих регіонів в населенні України зростала швидше. Водночас 

центральні та північні райони (крім Києва з околицями) мали значно нижчі 

темпи приросту, з цих регіонів спостерігався також масовий відтік населення до 

більш промислово розвинених областей. 

3) З середини 90-х рр. ХХ ст. і дотепер через економічну кризу міграція 

населення до східних областей припинилась, природний рух населення в них 

має великі від’ємні показники, тому частка населення цього регіону в населенні 

України починає стрімко скорочуватись. Натомість, найвищими показниками 

природного руху населення відрізняються на сьогодні західні і північно-західні 

області, частка яких у населенні України починає швидко зростати. Також 

швидко зростає чисельність населення Київської  агломерації, яка внаслідок 

значно вищого рівня життя приваблює багато мігрантів. 

4) Аналіз тренду центра населеності України показує, що найближчими 

роками він і надалі буде зміщуватись: швидше – на захід і повільніше – на північ 

України і буде знаходитись в межах Шполянського району Черкаської області. 

 
 

 

УДК 913(477.51)/Ф.55 

І.М. Філоненко, пошукувач, 

Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя 

 

ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Подана характеристика основних показників населення, розселення, 

структури зайнятості, розвитку господарства Чернігівської області. 

Прослідковується їх вплив на формування територіально-рекреаційного 

комплексу регіону. 

The main indexes of population, settling, structure of employment, development of 

economy of Chernihiv region are characterised, their influence on formation of 

territorial recreation complex of region is observed. 

 

Територіально-рекреаційний комплекс (ТРК) – складна суспільно-

економічна система, в якій однією з підсистем є населення.  
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Трудові ресурси є одним з найважливіших факторів розвитку 

рекреаційного комплексу. Поза безпосередньою діяльністю по обслуговуванню 

рекреантів, значного обсягу роботи вимагають підприємства і заклади 

допоміжних галузей: торгівля, громадське харчування, транспорт, спортивні 

заклади, побутове обслуговування. Особливістю праці безпосередньо в 

курортно-рекреаційному господарстві є переважно “жіночий” її характер. 

Приплив рекреантів у будь-який район викликає збільшення зайнятості 

місцевого населення по їх обслуговуванню. Великі затрати праці роблять 

трудовий фактор одним з найважливіших при розміщенні курортно-

рекреаційного господарства, а низькі вимоги до кваліфікації масових професій 

дозволяють розміщувати  рекреаційні заклади в районах, де професійна 

підготовка трудових кадрів не досить висока. 

У межах Чернігівської області основними споживачами рекреаційних 

послуг є місцеві жителі. Вони ж – працівники рекреаційної та обслуговуючих 

галузей господарства області. 

Загальна чисельність населення Чернігівщини за попередніми даними  

Всеукраїнського  перепису (грудень 2001 р.)  - 1236 тис. осіб, в тому числі 

міського – 721 тис. осіб, сільського – 515 тис., що відповідно 58,3% та 41,7% [4]. 

Постійне зростання абсолютного і відносного показників чисельності міського 

населення спостерігалось у повоєнні десятиліття. Зростання відбувалось, в 

основному, за рахунок найбільших міст області – Чернігова, Ніжина, Прилук. З 

кінця 60-х до початку 90-х років XХ ст. людність обласного центру подвоїлась, 

Ніжина – зросла на 55%, Прилук – на 35%; загальна кількість міських жителів 

зростала в цей час на 9-15 тисяч щорічно. Ці показники урбанізації слід 

враховувати при дослідженні умов формування ТРК, оскільки контингент 

міського населення активніше за сільське використовує рекреаційні ресурси. 

При плануванні розміщення організаційних центрів рекреації 

(екскурсбюро, турбаз), а також притоку із них обслуговуючого персоналу і 

кваліфікованих кадрів по роботі з рекреантами береться до уваги густота 

міських поселень. На 01.01.2000 р. система розселення Чернігівської області 

включала 45 міських і 1502 сільських населених пунктів [1]. Урбаністична 

структура, яка відображає співвідношення міст різної величини, 

характеризується переважанням невеликих міських поселень, наявністю двох 

середніх (Ніжин, Прилуки) і одного великого (Чернігів) (Табл.1). 

Міста Чернігів, Ніжин та Прилуки формують основну композиційну вісь 

територіальної організації розселення і виробництва області. Лінійно-смугова 

вісь Чернігів-Ніжин-Прилуки, стрижнем якої є залізнична магістраль, перетинає 

область з північного заходу на південний схід і є нині територією з найбільшою 

концентрацією населення в обласному регіоні. Питома вага цих міст в 

чисельності міського населення складає 60,7% і 35,4% від загальної кількості 

населення. 

Як на щільність об’єктів соціальної інфраструктури і радіус доступності 

від місць проживання населення до них, так і на щільність ємності цих об’єктів в 

значній мірі впливає  щільність населення . Середня щільність населення області 

– 41 чол./км
2
. Найщільніше заселені південні і центральні райони області, менше 
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– північні території та міста Чернігів (5279 чол./км
2
), Прилуки (2912 чол./км

2
), 

Ніжин (1919 чол./км
2
). 

Таблиця 1.  

Міста та смт. Чернігівської області 

(чисельність населення в тис. чол. на 2000 р.) 
 

м. Чернігів 311,5 смт. Батурин 3,9 

м. Ніжин  80,6 смт. Дмитрівка 3,8 

м. Прилуки 72,8 смт. Варва 9,5 

м. Бахмач 22,4 смт. Дружба 0,6 

м. Бобровиця 13,7 смт. Парафіївка 3,2 

м. Борзна 14,7 смт. Козелець 9,3 

м. Городня 16 смт. Десна 7,1 

м. Ічня 14,2 смт. Короп 5,8 

м. Остер 8,5 смт. Понорниця 3,4 

м. Корюківка 15 смт. Холми 3,8 

м. Мена 13,5 смт. Куликівка 6,6 

м. Щорс 13,9 смт. Березна 5,8 

м. Новгород-Сіверський 15,7 смт. Макошине 3,0 

м. Носівка 18,2 смт. Лосинівка 5,1 

м. Семенівка 10,4 смт. Ладан 8,4 

смт. Замглай 2,1 смт. Линовиця 3,1 

смт. Любич 3,7 смт. Мала Дівиця 3,1 

смт. Радуль 1,6 смт. Ріпки 8,2 

смт. Сосниця 8,4 смт. Добрянка 4,1 

смт. Срібне 4,5 смт. Олишівка 2,4 

смт. Дігтярі 2,8 смт. Седнів 2,6 

смт. Талалаївка 5,8 смт. Михайло-Коцюбинське 3,5 

смт. Гончарівське 5,1   
 

За даними  обласного управління статистики. 
 

Не менш важливим для формування ТРК є аналіз темпів зростання 

населення області. По-перше, маючи показники зростання чисельності 

населення, можна прогнозувати їх величину на перспективу, по-друге, можна 

говорити про доцільність темпів зростання кількості і ємності об’єктів 

соціальної інфраструктури на відповідні часові горизонти. За останні роки в 

області чітко проявились несприятливі тенденції соціально-демографічного 

розвитку. Головною причиною зменшення чисельності населення вважається 

значний його відтік за межі області. Міграційні втрати останніх десятиріч 

призвели до скорочення природного приросту , який від’ємного значення ( в 

цілому по області) набув уже в 1979 р., а в сільській місцевості – вже наприкінці 

60-х рр. У 2001 році природне скорочення становило 12,2 чол. на кожну тисячу 

жителів (Табл. 2).  

На тлі досить напруженої загальноукраїнської ситуації, на Чернігівщині 

вона набула кризового характеру. Смертність у сільській місцевості  вища, ніж в 

африканській Сьєрра-Леоне, яка “лідирує” за цим показником у світі - 25,6
0
/00, а 

народжуваність – менша, ніж у Німеччині – 10
0
/00 (один з найменших показників 

у світі) [1]. Слід зауважити, що в області так і не була досягнута довоєнна 
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чисельність населення, хоча по Україні цей рубіж був перевершений у 1958 році, 

а в середині 80-х рр. Чернігівщина була єдиною на Україні, де смертність 

перевищувала народжуваність. Сучасна демографічна ситуація є результатом 

несприятливих тенденцій попередніх десятиліть. В області не залишилось 

жодного населеного пункту, включаючи найбільші міста, де б народжуваність 

перевищувала смертність. Особливо критична ситуація склалась у 

Ріпкинському, Бобровицькому, Ніжинському районах. На фоні зменшення 

загальної чисельності населення збільшилась кількість осіб післяпрацездатного 

віку, що призвело до збільшення навантаження на працездатне населення. 

Високими показниками характеризується також смертність населення у 

працездатному віці – 20% всіх смертей (для чоловіків – 37%). Абсолютні 

значення смертності, народжуваності і природного приросту мають 

безпосередній вплив на формування потреб у певних видах інфраструктури, 

особливо в таких об’єктах соціальної інфраструктури, як пологові будинки, 

будинки обрядових послуг та ін.  

Таблиця 2. 

 Показники природного руху населення Чернігівської області 
 

 
РОКИ 

НАРОДЖУВАНІСТЬ СМЕРТНІСТЬ ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ 

Всьо

го по 

обл. 

в 

сіль-

ській 

міс-

цев. 

в міськ 

поселен

. 

Всьо-

го по 

обл 

в сіль-

ській 

місцев. 

в міськ 

поселен

. 

Всьо-

го по 

обл 

в сіль-

ській 

місцев. 

в міськ 

поселен 

1968 12,7 11,4 15,3 9,5 10,2 8,2 3,2 1,2 7,1 

1980 12,7 9,7 16,2 13,8 17,3 9,8 -1,1 -7,6 6,4 

1985 12,9 9,5 16,2 15,1 20,2 10,1 -2,2 -10,7 6,1 

1992 9,8 8,0 11,2 16,5 23,2 11,2 -6,5 -15,2 0,0 

1996 8,2 7,4 8,8 18,8 26,6 13 -10,6 -19,2 -4,2 

1997 7,7 7,0 8,3 18,4 26,3 12,7 -10,7 -19,3 -4,4 

1999 7,3 7,1 7,5 18,1 25,6 12,7 -10,8 -18,5 -5,2 

2001 6,8   19   -12,2   
 

За даними  обласного управління статистики 
  

Від’ємний природний приріст, висока смертність ведуть до порушення 

статево-вікової структури, зменшення питомої ваги економічно активного 

населення. Потреба в установах курортно-рекреаційного призначення 

визначається диференційовано для різних соціально-демографічних груп 

населення, враховуючи різний характер діяльності, вікову структуру, інші 

особливості. Кількість людей працездатного віку в Чернігівській області 

перевищує 50%, а це люди, на яких, у першу чергу, розрахований комплекс 

рекреаційних послуг. 

  Щоб прогнозувати напрямки розвитку функціонування ТРК Чернігівської 

області в майбутньому, види і напрямки реалізації туристичного продукту, 

вивчати досвід у рекреаційній сфері інших країн, важливо знати національний 

склад населення та спрямування основних міграційних потоків. Українці, 



 75 

росіяни і білоруси залишаються основними складовими національної структури 

населення Чернігівщини. В усіх адміністративних утвореннях безперечно 

переважаючими є українці – від 80,2% у Чернігові до 98,4% в Ніжинському 

районі. Більшість росіян проживає в міських поселеннях області, зокрема в 

містах обласного підпорядкування – Чернігові, Ніжині, Прилуках. Більшу від 

інших районів частку росіян у населенні традиційно мають північні райони – 

Ріпкинський, Семенівський, Щорський, Городнянський, Новгород-Сіверський, а 

також Козелецький (за рахунок військового містечка Десна). Майже половина 

всіх білорусів Чернігівщини проживає в обласному центрі. За результатами всіх 

переписів четвертою національністю за чисельністю була єврейська. Найбільша 

єврейська громада проживає в обласному центрі (4,5 тис. з 6,5 тис. чоловік по 

обл.). В останні роки тут була створена єврейська організація, яка відроджує 

традиції парнасім (турбота про матеріальну допомогу та представництво перед 

владою). В кінці XIX ст. в Чернігові існувало більше 70 таких добродійних 

організацій. Що ж стосується німецьких колоністів, поява яких на Чернігівщині 

була результатом дії першого маніфесту Катерини II (1762 р.), то більш, ніж за 

два століття вони або асимілювались з місцевим населенням, або мігрували на 

батьківщину чи в інші регіони світу, залишивши на згадку німецькі прізвища, 

які часто зустрічаються у мешканців області (Шуст, Вагнер, Шульц). Цигани 

Чернігівщини в своїй більшості є вихідцями з  Бессарабії, Румунії та Балкан. 

Останнім часом частина з них перейшла до осілого способу життя і живе 

змішано з українцями та іншими народами. У другій половині XVIII ст. на 

території області з’явились греки. Найбільша грецька община  мешкала в м. 

Ніжині. З ініціативи ніжинського грецького братства і на його кошти було 

побудовано цілий комплекс архітектурних споруд, в одній з яких відкрили 

першу у місті школу; ряд житлових будинків. Греки займались видавничою 

справою і містобудівничою діяльністю, сприяли розвитку торгівельних зв’язків. 

На даний час кілька ніжинських родин називають себе греками. 

Вже з кінця XIX ст. Чернігівщина стала регіоном міграційних відтоків 

населення на схід Російської імперії, до Київської області та інших регіонів 

України. І хоча в 1992 році розпочався міграційний приріст за рахунок 

переселенців з колишніх  радянських республік, в останні роки міграційне 

сальдо знову від’ємне і склало –1,5 тис. чол. В географії міждержавного руху 

населення найбільш інтенсивні зв’язки склались з Росією, Білоруссю, Ізраїлем, 

США, ФРН, Молдовою. На формування рекреаційних потреб має значний вплив 

загальний культурно-освітній рівень громадян та структура зайнятості 

населення. Останнім часом зростає роль невиробничої сфери (зросло абсолютне 

і відносне число зайнятих в апаратах органів управління, в банківських і 

страхових організаціях, сфері торгівлі і житлово-комунального господарства, 

службах соціального забезпечення). Вказані сектори прикладання праці 

різняться як питомою вагою працюючих, так і їх якісним складом, освітнім 

рівнем. Найбільше працівників з вищою освітою (51,7%) мають народна освіта, 

культура, мистецтво; 50% - апарат органів управління; 55% - охорона здоров’я, 

фізкультура, соціальне забезпечення. Найменшу питому вагу фахівців із 

середньою та вищою освітою мають транспорт і зв’язок (15%), торгівля та 
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громадське харчування (3%). В області на 1000 чоловік населення припадає 184 - 

з вищою освітою; 647 - з середньою; 169 – з початковою. Найбільша частка осіб 

з вищою освітою характерна для вікової групи від 25 до 44 років. У старших 

вікових групах (45-55) домінує населення з неповною середньою і початковою 

(старші 55 років) освітою. Вищий освітній рівень має міське населення області. 

Трансформація відносин власності в ринкові і, як наслідок, ліквідація, 

перепрофілювання, реорганізація підприємств та установ привели до появи 

категорії безробітних, число яких останнім часом в області зменшується. 

Чисельність громадян, які мали статус безробітних, на кінець червня 2002р. 

становила 27,4 тис.осіб, що на 10,7% менше, ніж рік тому. Рівень 

зареєстрованого безробіття на 1 липня 2002 року становив 4,2% населення 

працездатного віку проти 4,7% - на 1 липня 2001 року. Значним є приховане 

безробіття.  Найвищий рівень безробіття спостерігається в північних районах 

області. Але ці райони акумулювали потужний рекреаційний потенціал, при 

розумній організації якого та використанні можна створити значну кількість 

додаткових робочих місць, зменшити показники рівня безробіття, особливо 

серед жіночого населення. 

Важливу роль при аналізі історії формування ТРК відіграє рівень 

господарського розвитку області: освоєння природно-рекреаційного потенціалу 

області  досить тісно корелюється  з рівнем господарського розвитку території – 

чим вищий цей рівень, тим при рівних природних і інших економічних умовах, 

економічно більш виправдана як широка рекреаційна інфраструктура в цілому, 

так і більш глибока рекреаційна спеціалізація окремих частин територіально-

господарського комплексу. Рівень і спосіб життя населення, який визначає 

рівень розвитку соціальної інфраструктури, впливає на рівень розвитку 

продуктивних сил та їх територіальну організацію, на виробничі відносини та 

ріст суспільного розуму і суспільного інтелекту. Важливо прослідкувати рівень 

громадських доходів населення, професійну структуру, наявність вільного часу, 

обсяги пропозицій турпослуг і рівень цін на них, доступність послуг. 

Так, по Чернігівській області номінальна середньомісячна заробітна плата 

одного середньооблікованого штатного працівника у першому піврічні 2002 

року становила 259 грн ( по Україні – 350,29 ). за місяць, що на 21% більше, ніж 

у відповідному періоді 2001 року. Реальна заробітна плата ( з урахуванням росту 

споживчих цін) зросла на 20,8%. Найвищі розміри заробітної плати 

спостерігаються у працівників тютюнової промисловості, транспортування 

трубопроводами, виробництва продуктів нафтопереробки, де нарахування у 14,3 

раза перевищували загальнообласний показник. Значно нижчим був розмір 

заробітної плати у працівників сільського, рибного господарства, на 

підприємтсвах шкіряної, шкіряно-взуттєвої, електронної, торфодобувної 

промисловості, а також установ культури, соціальної допомоги, де він не 

перевищував 73% від середнього рівня по області. Зберігається і значна 

диференціація районів за рівнем оплати. Співвідношення найвищого рівня 

заробітної плати працюючих у м. Прилуках (561 грн.) та найнижчого її рівня у 

Борзнянському районі (145 грн.) складало 3,9 раза. Сума боргу з заробітної 

плати зменшилась у 2,1 раза і на 1 липня 2002 року становила 40,6 млн.грн, що 
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становить приблизно 430 грн. на одного працівника. У структурі грошових 

витрат переважають витрати на купівлю товарів і оплату послуг (більше 70% від 

загальної суми грошових витрат). В останні роки спорстерігається поширення 

розуміння необхідності соціальної направленості народного господарства, 

пошуку шляхів для вирішення завдань підвищення життєвого рівня населення. 

Позитивну роль у цьому плані відіграв ріст соціальних факторів розширення 

виробництва, але корінного перелому в напрямку підвищення рівня життя 

населення досягнути не вдалось. Щоб реалізувати запити частини населення 

низького та середнього рівня забезпеченості, необхідно створювати рекреаційні 

комплекси на базі ресурсів свого регіону. До показників соціально-

економічного розвитку належить забезпеченість населення житлом ( житло 

можна здавати в користування рекреантів на умовах оренди). Загальні показники 

забезпеченості житлом зросли, але це пояснюється не підвищеними темпами 

житлового будівництва та збільшенням капіталовкладень у нього, а скороченням 

чисельності населення. Особливо помітна тенденція до збільшення показника 

забезпеченості житлом по селах області.  

В результаті проведення певних заходів по стабілізації економіки пожвавилась 

робота основних галузей господарського комплексу області. Продовжується 

зростання промислового виробництва, надання платних послуг населенню, 

зросли обсяги капіталовкладень, активізується інноваційна, інвестиційна та 

будівельна діяльність. У 2001 році загальний обсяг промислової продукції  зріс 

порівняно з 2000 роком на 0,2%; вперше за останнє десятиліття одержано річний 

приріст промислового виробництва. Збільшились обсяги інвестицій – капітал 

іноземних інвесторів становив 43 млн. дол. США. Із загального обсягу 

іноземних інвестицій найбільші обсяги вкладені нерезидентами із Сполученого 

Королівства Великобританії, США. Бельгії, Нідерландів, Росії. Найвищий 

інтерес інвесторів щодо вкладення капіталу викликають такі галузі економіки, 

як харчова промисловість та зв’язок. Інвестиції надходили переважно на 

підприємства міст Чернігова, Ніжина, Прилук та Козелецького району.  

Слід зауважити, що провідними ланками господарства області є харчова, легка 

та паливна промисловість, агропромисловий та машинобудівний комплекси. Це 

дуже важливий фактор для формування ТРК, оскільки територіально-

рекреаційний комплекс у своєму розвитку характеризується додатковою 

вибірковістю до деяких галузей промислового комплексу, які впливають на його 

формування  - легкої, харчової, промисловості будматеріалів.  

Аналізуючи наведені вище факти, можна підсумувати, що  населення і 

трудові ресурси як його частина і основна виробнича сила суспільства, ступінь 

господарського розвитку території, відносяться до основних цілереалізуючих 

компонентів розвитку рекреаційного потенціалу Чернігівської області. Тому 

правильно організована рекреаційна діяльність, формування ТРК з урахуванням 

особливостей демографічних процесів, структури зайнятості, рівня і способу 

життя населення – важливе завдання на сучасному етапі, коли туризм має стати 

пріоритетною сферою господарського розвитку області. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ 

 

У статті обґрунтовується вплив суспільно-географічних чинників на 

формування регіональних ринків праці. Наголошується на необхідності 

комплексного підходу до виділення  чинників. 

The influence of the socially-geographical factors at the formation of regional 

labor markets is described in this article. The necessity of the complex approach up to 

emphasizing these methods is underlined. 

 

Процес формування регіональних ринків праці і механізм їх 

функціонування забезпечується дією різнонаправлених чинників. Дослідники 

пропонують різні їх класифікації за різними ознаками. Так, Шніпер Р. І. 

пропонує, залежно від характеру і глибини впливу на формування та 

функціонування ринку праці, виділяти такі групи чинників: демографічні, 

структурні, розселенські і містоутворювальні[1]. 

Шевяков А.Ю., Бреев Б.Д., Жаромский В.С. класифікують чинники за 

елементами впливу: а) ті, що впливають на чисельність населення яке виявляє 

попит на працю в суспільному господарстві; б) ті, що діють на рівень трудової 

активності населення; в) ті, що визначають потребу виробництва в робочій силі 

[2]. 

Подібна класифікація наводиться у роботі “Мотивація праці та 

формування ринку робочої сили” [3], де виділяються чинники, що формують 

пропозицію робочої сили, а з другого –  що формують попит  на працю зі 

сторони підприємств та організацій. 

Слушною є думка угорського економіста Я. Корнаї, який пропонує до 

виділених груп чинників додати й такі, що визначають умови взаємодії та 

пристосування попиту і пропозиції праці [4].  
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І.Л. Петрова зазначає, що  механізм функціонування  і розвитку ринку 

праці забезпечується дією внутрішніх (причин саморуху) та зовнішніх чинників 

[5] .  

Огляд наведених класифікацій переконує у тому, що у визначенні  

чинників формування регіональних ринків праці відсутній геопросторовий 

підхід. Водночас для цілей наукового аналізу стану регіонального ринку праці та 

перспектив його розвитку необхідно класифікувати чинники за формою 

просторового виразу, врахувавши  загальні, що не залежать від регіональної 

специфіки, а проявляються загалом по країні, як народногосподарські чинники і 

тенденції, та регіональні і локальні (місцеві). Останні відображають конкретну 

ситуацію конкретного простору і зумовлені особливостями їх географічного 

положення. 

До загальних народногосподарських чинників відносяться перш за все: 

спосіб виробництва з притаманними йому законами, закономірностями, 

принципами розвитку і територіальної організації продуктивних сил та система 

державної господарської і соціальної політики загалом й у сфері зайнятості 

зокрема. Конкретніше - це: централізовані методи планування і управління 

трудовими ресурсами; єдина система оплати і стимулювання праці; 

"вирівнювання" соціальної сфери; уніфікована система освіти і професійної 

підготовки; загальні для всіх регіонів закони про соціальне забезпечення 

тощо[6]. До загальних тенденцій можна віднести, наприклад, скорочення 

природного приросту населення, зміна його міграційних переміщень, 

несприятливі зміни статево-вікової структури населення, скорочення 

виробництва та інші. На рівні конкретного регіону вони можуть мати 

протилежну спрямованість, ту чи іншу ступінь вираженості. 

Регіональні та локальні (місцеві) чинники опосередковуються соціально-

економічною та демографічною ситуацією, історичним розвитком та 

географічними умовами певної території. 

Вплив регіональних чинників на формування та функціонування ринку 

праці простежується на прикладі країн Центральної Європи, де спостерігається 

яскраво вирежена територіальна диференціація рівнів безробіття (наприклад, 

незайнятість в деяких районах Болгарії становить до 45 % робочої сили при  

середньому рівні 14,7 %)  та виявляється зв’язок між рівнем безробіття в 

окремих районах країн Центральної Європи і їх галузевою  спеціалізацією [7].  

Суспільно-географічні дослідження показали, що регіональні ринки праці 

як складна система в процесі свого формування та  розвитку відчувають вплив 

справді цілої низки не просто окремих чинників, а їх груп. Значною мірою 

регіональні ринки праці формуються під впливом тих же чинників, які 

визначають стан і характер загальнонаціонального ринку праці. Разом з тим, 

вони формуються і розвиваються під дією  чинників, що впливають на їх 

елементи і детерміновані у часі та просторі. Пізнання механізму формування 

ринку праці на рівні конкретного регіону під дією різних чинників, сукупність 

яких визначає важливі напрями розвитку ринку праці, дало підстами виділити 

крім вже чітко визначених груп економічних, соціальних, демографічних ще й 

групу  географічних. 
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Географічні чинники включають географічне положення, природні  умови 

(середовище) та природні ресурси.  

 Географічне положення є одним з важливих чинників розміщення або 

регіонального розвитку, що визначає параметри розвитку території, на якій 

відбуваються основні види життєдіяльності населення та реалізуються потреби у 

праці. Але розгляд регіонального ринку праці з позицій суспільно-географічної 

науки зумовлює використання категорії “суспільно-географічне положення”. 

“Практично ця категорія застосовується переважно як фактор територіальної 

організації діяльності людини, як своєрідний регіональний ресурс. Цим 

положенням “володіють” інтегральні суспільно-географічні об’єкти”[8]
 
. Саме 

такими є регіональні ринки праці. 

Суспільно-географічне положення за масштабністю охоплення території 

може бути: макро-, мезо- та мікроположення і відповідати національному, 

регіональному та локальному рівням розвитку ринку праці. 

Для цілей наукового аналізу регіональних ринків праці важливим є 

виділення видів положення за спеціалізацією об’єктів діяльності людини 

(транспортно-географічне, промислово-географічне, агрогеографічне, соціально-

географічне, політико-географічне, еколого-географічне) оскільки саме  

спеціалізація об’єктів діяльності людини значною мірою визначатиме ринкову 

ситуацію між попитом і пропозицією праці. 

З точки зору регіональних ринків праці окремо може розглядатися так 

зване “сусідське” положення, тобто розташування регіонального ринку праці 

відносно інших, частіше з більшим центром тяжіння (велике місто, обласний чи 

районний центр),  який характеризується кращими можливостями реалізації 

праці, кращим розвитком соціальної інфраструктури тощо і може суттєво 

впливати на основні види життєдіяльності населення, формування певної 

ринкової ситуації.  

Не менш важливою є оцінка транспортно-географічного положення 

регіонального ринку праці, особливо, на нашу думку, через призму поглядів 

Б.Б.Родомана та Е.Б.Алаєва.  

Так, Б Б. Родоман замість транспортно-географічного положення виділяє 

позиційний принцип, під яким розуміє залежність суттєвих властивостей 

об’єктів від положення їх в просторі. Він вважає, що всі об’єкти володіють 

фізичними і функціональними властивостями, між цими властивостями бажана 

тотожність. Якщо така тотожність відсутня, відбувається “тиск місця”, виразом 

якого є міграція людей, зміна функцій об’єкта, його деградація чи навіть фізичне 

переміщення. 

Таким чином, місце є істотною внутрішньою характеристикою об’єкта, 

чинником його функціонування [9]. Щодо ринку праці, то це виглядає так: попит 

і пропозиція як елементи ринку праці і об’єкти суспільно-географічного 

положення   володіють фізичними і функціо-нальними властивостями (обсяги, 

структура, кваліфікація тощо робочої сили і робочих місць), між цими 

властивостями бажана тотожність (у нашому випадку співвідношення тобто 

врівноважена кон’юнктура).  Якщо таке співвідношення відсутнє, то в разі 

перевищення попиту над пропозицією кон’юнктура ринку буде трудо-
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дефіцитною, в разі перевищення пропозиції над попитом – трудонадлишковою. 

Таку ситуацію на ринку праці ми можемо (за висловом  Б.Б. Родомана) назвати 

“тиском місця”.  Виразом цього “тиску”, а точніше результатом є певні процеси, 

зокрема трудова міграція людей, налагодження системи підготовки та 

перепідготовки працюючих, перепроофілювання старих робочих місць і 

формування нових тощо (за Б.Б. Родоманом це  зміна функцій об’єкта, його 

деградація чи навіть фізичне переміщення). 

З огляду на це, місце є істотною внутрішньою характеристикою 

регіонального ринку праці,  чинником його функціонування.  

Е.Б. Алаєв оперує терміном “економіко-географічне тяжіння”, під яким 

розуміє раціональну перевагу у доборі агентів зв’язку  певного об’єкта; воно є 

одним з важливих комплексо- і районоформуючих факторів. За своїм змістом 

суспільно-географічне тяжіння є формою виразу (реалізації) суспільно-

географічного положення, пердумовою формування транспортно-географічного 

положення[10]. Якщо виходити з того, що різні форми діяльності людини 

проявляються в населених пунктах “визначених суспільною необхідністю 

компактних ареалах концентрації населення з усіма умовами його існування – 

праці, побуту і відпочинку” [11]
  

на  базі яких відбувається формування ринків 

праці і прийняти їх за  “об’єкти добору агентів зв’язку” (об’єкти добору робочої 

сили), то термін “економіко-географічне тяжіння” також припустимо 

використовувати при характеристиці регіональних ринків праці.   

Виділення географічного положення як одного із чинників формування та 

розвитку регіональних ринків праці зумовлено об’єктивними обставинами. З 

одного боку йдеться про те, що значна частина видів життєдіяльності населення, 

зокрема окремих видів трудової діяльності не може повно існувати на кожній 

окремо взятій території, тим більше на невеликій. Йдеться як про можливість 

населення працювати в певних галузях (наука, медицина, новітні технології 

тощо), так і про унікальні послуги (в галузях культури, мистецтва, рекреації та 

туризму), що ними монопольно володіє та чи інша місцевість. Йдеться й про 

багато інших умов та послуг вищого рангу, які в межах конкретної території, 

зокрема, в сільській місцевості існують лише у зменшеному варіанті, або 

загалом відсутні [12]. При такій ситуації географічне положення конкретної 

території набуває важливого значення і може бути вигідним чи невигідним щодо 

характеру, змісту, умов і ціни праці, від якої в свою чергу залежить попит і 

пропозиція праці. 

З іншого боку, враховуючи населений пункт як інтегральний елемент 

ринку праці і як об’єкт тяжіння робочої сили, при характеристиці економіко-

географічного положення ринку праці, на нашу думку, доцільно  оперувати 

терміном “економіко-географічне тяжіння”.   

Одним з важливих і постійно діючих, а в деяких випадках і вирішальних 

чинників формування ринку праці є природне середовище (природні умови) і 

його (їх) компоненти. Воно значною мірою впливає на розміщення, величину і 

функції поселень, а також є основою розвитку сфер прикладання праці 

(аграрного, промислового, рекреаційного  тощо характеру).  
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Найважливішим компонентом природного середовища, який виступає 

чинником розвитку ринку праці є територія, придатність якої для розселення та 

трудової діяльності визначається через власне її компоненти. Зокрема, характер 

рельєфу впливає на розміщення, планування та забудову поселень, розвиток 

окремих видів сільськогосподарської та рекреаційної діяльності, будівництво 

промислових об’єктів, доріг тощо. 

Неабияке значення мають інші природні умови – грунтовий покрив, 

гідрологічні та кліматичні умови, які справляють свій вплив на розселення 

населення і його трудову діяльність. 

Але особливо уважно треба оцінювати природні ресурси, зокрема 

земельні, водні, лісові, рекреаційні, а також мінерально-сировинні, оскільки 

вони визначають обсяги та структуру природно-ресурсного потенціалу 

досліджуваного регіону як основи розвитку сфер прикладання праці. Саме від 

них залежить виробничий тип, величина господарств та сукупні потреби праці 

відповідної кількості, професії, кваліфікації.     

Значна територіальна диференціація окремих компонентів природного 

середовища і комплексний вплив їх на розселення і формування сфер 

прикладання праці зумовлюють необхідність комплексної оцінки придатності 

території для проживання та господарської діяльності.  

На основі комплексної оцінки території розраховується її демографічна 

місткість “під якою слід розуміти максимальну кількість жителів району, яка 

може бути розселеною в його межах при умові забезпечення найважливіших 

повсякденних потреб населення за рахунок ресурсів даної території із 

врахуванням збереження екологічної рівноваги” [13]. Якщо прийняти до уваги 

той факт, що найважливішими повсякденними потребами населення є 

господарська діяльність і провідний її вид  - праця, то демографічна місткість 

території може виступати (опосередковано) не лише як один з найважливіших 

ресурсів для розселення людей, а й задоволення їх потреб у праці, тобто як 

найважливіший ресурс формування ринку праці. 

Враховуючи те, що територіальні ресурси розселення і задоволення 

(реалізації) потреб праці в Україні значно відрізняються за регіональними 

особливостями, нам здається можливим (як варіант)  виділення певних типів 

ринків праці на основі такого показника як демографічна місткість території. 

Аналіз суспільно-географічного положення, компонентів природного 

середовища та комплексна оцінка території показують, наскільки важливо знати 

і враховувати географічні чинники формування регіональних ринків праці. 

Однією з найсуттєвіших суспільно-географічних вимог до визначення 

чинників є їх комплексне урахування. Це означає, що не варто обмежуватися 

аналізом одного, або ж групи чинників навіть у випадку їх достеменної 

значущості. 

Комплексний підхід до виділення  чинників, які визначають особливості 

формування ринків праці стримує довільне тлумачення їх значимості, дозволяє 

ранжирувати у відповідності з об’єктивним ходом досліджуваного процесу, 

розглядати на різних рівнях узагальнення та ієрархії. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
 

Розглянуто можливості застосування суспільно-географічного підходу до 

вивчення ринку праці. 

 In clause the opportunities of application of the l approach to study of the are 

considered. 

 

Суспільно-географічний підхід до вивчення ринку праці передбачає 

розгляд  природно-ресурсних і виробничих  характеристик території як 

природної та соціально економічної бази формування ринку робочих місць, 

виходячи з притаманних для певної території особливостей сфери прикладання 

праці та  рівня зайнятості. Це пов’язано з традиційним розумінням 

географічною наукою цілісності системи “природа-людина–господарство”, що 

передбачає розгляд і вивчення окремого елемента з врахуванням взаємодії з 
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всіма іншими. Такий підхід дозволяє визначити особливості функціонування 

ринку праці у різних галузях промисловості, сільському господарстві, 

невиробничій сфері на окремій території, визначити шляхи подальшого 

розвитку ринку праці з максимальним врахуванням передумов розвитку 

території, дасть можливість найбільш обгрунтовано розробити програми 

регіонального розвитку. 

Трудова діяльність – як один з видів життєдіяльності людини (поряд з 

такими як відтворювальна, соціоприродна, споживча і екістична) реалізується в 

межах певної території.   

 Праця виступає як основа її діяльності, визначає  спосіб життя, бо є 

джерелом  доходів, важливою передумовою добробуту. Маючи  індивідуальну 

характеристику, праця виступає і як чинник формування соціальних якостей 

людини, її входження в систему суспільних відносин. Працююча людина стає 

творцем матеріальних і духовних благ суспільства. 

Праця характеризується як діяльність, як докладання певних зусиль 

людиною з метою створення певних матеріальних і духовних благ, що 

приносить їй певну винагороду, прибуток. 

У сучасному суспільстві людина реалізує своє право на працю, щоб 

отримати певні доходи. Право на працю означає, що кожна людина має право на 

вільний вибір сфери застосування праці, на сприятливі і справедливі умови 

трудової діяльності, на захист від безробіття. 

Українська держава проголосила перехід до ринкових відносин ще на 

початку 90-х років і на сучасному етапі шляхом реформ у різних сферах, прямує 

у бік утвердження суспільного виробництва, що функціонує на засадах ринку. 

Серед безлічі проблем, що виникають на цьому шляху, особливо гостро постає 

проблема адаптації людини до зміни економічних відносин. Відбувається 

невизначеність орієнтирів економічної поведінки, поширюється страх, 

розгубленість, неспроможність іти на ризик. В умовах ринкових відносин є 

можливість отримувати доход у різних формах (від капіталу, землі, цінних 

паперів). Проте у більшості випадків головним залишається доход від праці, від 

трудової діяльності. Неоднозначні наслідки реформ для різних прошарків 

суспільства привели до посилення таких негативних соціальних  явищ як 

зменшення зайнятості,  появи безробіття, зниження загального життєвого рівня 

громадян. Така ситуація сконцентрувала увагу  багатьох дослідників навколо 

проблеми становлення і функціонування ринку праці в Україні.  Поняття “ринок 

праці” набуло широкого вживання після прийняття Закону “Про зайнятість” у 

березні 1991 року. 

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних дослідників з проблем ринку праці 

дає змогу зробити висновок про різнобічне трактування змісту цього поняття. 

Висвітлюються окремі (економічні, соціальні, правові) аспекти сутності його 

функціонування. Поширеними є розуміння ринку праці як системи трудових 

відносин, що ґрунтується на товарно-грошових формах відносин; механізму 

взаємодії роботодавців та найманих працівників [1,2]. Такі визначення мають 

суто економічний зміст і розуміють ринок праці як сферу обігу товару робоча 
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сила.  Робоча сила розуміється тут як товар з характерною для нього вартістю, 

який продається чи обмінюється на життєво необхідні блага.  

Розгляд ринку праці як категорії, що характеризує систему соціально-

економічних відносин, що мають товарний характер, пронизують фази 

відтворення індивідуальної робочої сили, всі ланки та ступені суспільного 

виробництва і регулюються ринковою кон’юнктурою, системою соціального 

партнерства, юридичними, правовими, морально-етичними нормами та 

національними традиціями показує більш системне і комплексне розуміння [3]. 

Деякі фахівці акцентують увагу на виключно регулятивних властивостях 

ринку праці, розуміючи його як специфічний метод управління трудовими 

ресурсами за допомогою ринкових механізмів та правових норм, які регулюють 

систему соціально-економічних відносин як щодо найму робочої сили, так і її 

відтворення [4]. 

Проте беззаперечним є те, що ринок праці функціонує на основі 

співвідношення попиту і пропозиції на робочу силу, що це самостійне 

утворення, яке пов’язане з іншими ринками (товарів і послуг, капіталу, 

інформаційних технологій, освітніх послуг та ін.)  в системі ринкової економіки. 

Функціонування ринку праці пов’язане також  з цілим рядом  соціальних 

проблем (безробіттям, бідністю, маргіналізацією населення, соціальною 

напруженістю), взаємодією з природним середовищем, просторово-часовими 

особливостями розвитку соціально-економічних систем тощо. Ця його 

особливість вказує на те, що ринок праці не може існувати лише на основі 

механізму  узгодження інтересів між роботодавцями та найманими 

працівниками в межах конкретного поселення. У цьому розумінні він виходить 

за межі економічної і соціальної науки і входить в предмет суспільно-

географічних наук, бо охоплює різні просторові соціально-географічні системи 

життєдіяльності суспільства. 

 Ринок праці – це система економічних відносин в основі якої знаходиться 

співвідношення попиту та пропозиції робочої сили і в межах якої здійснюється 

реалізація економічних інтересів роботодавця і працівника. Вона виступає як 

механізм організації трудових ресурсів та їх просторово-економічного розподілу  

в залежності від рівня кваліфікації та професійної підготовки. Цивілізоване 

функціонування цієї системи є запорукою соціальної стабільності в суспільстві, 

індикатором протікання економічних процесів на конкретних територіях. Таке 

розуміння змісту ринку праці стосується переважно економічних та соціальних 

аспектів його функціонування по регіонах. 

Разом з тим необхідно відмітити, що такому підходу ще недостатньо 

приділяється уваги, залишається невирішеними ряд методологічних і 

методичних питань.  

Так, найбільш поширеною точкою зору є така при якій територіальні 

відміни  ринків праці розглядаються як різноманіття, що існує в межах єдиного 

ринку праці всієї держави. Тому зміст ринку праці в умовах децентралізації 

управління  розглядається стосовно конкретних територіальних утворень з 

метою досягнення оптимального ефекту в його регулюванні. Регіоналізація 

економіки є одним з важливих напрямків здійснення загальнодержавних 
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реформ, що пов’язано з  несхожістю природних, соціальних та економічних 

умов різних регіонів. 

Під регіоном розуміють територію з усією сукупністю природно-

географічних, демографічних, історичних особливостей з наявними умовами для 

протікання  різних процесів життєдіяльності населення, що характеризується 

певною економіко-географічною цілісністю. Регіон  забезпечує умови, які 

необхідні для проживання територіальної спільності людей і здійснення внеску 

у загальнодержавний розвиток. Конкретний населений пункт як місце  

проживання, є одночасно і місцем трудової та інших видів діяльності людини.  

 Разом з тим кожна територія характеризується своїм природно-ресурсним і 

виробничим потенціалом, режимом відтворення населення та зайнятості 

трудових ресурсів, етно-національними особливостями трудової діяльності 

зумовленими рядом факторів і функціонує як підсистема відносно 

відокремленого природно-соціо-економічного простору. 

Структурованість ринку праці за територіальною ознакою передбачає 

виділення таких рівнів організації ринків праці: 

-    місцевий ( в межах населеного пункту); 

-    локальний (в межах окремих адміністративних районів); 

-    регіональний ( в межах економічних районів чи окремих областей); 

        -     національний або загальнодержавний; 

- світовий, або міжнародний. 

Така територіальна структурованість ринків праці обумовлена 

положеннями Закону України “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”. Цим законом 

передбачено розробку прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку областей. Складовими елементами цих документів є 

програми зайнятості населення.   

Диференціація природних умов і ресурсів є умовою формування своєрідної 

господарської структури з властивою для неї спеціалізацією, рівнем розвитку 

регіональних господарських утворень. Розподіл населення по території, що 

склався протягом тривалого періоду, його трудові навички і професійно-

кваліфікаційний рівень, міжпоселенські трудові зв’язки  також є важливим 

фактором формування ринку праці. Таким чином, ринок праці знаходиться під 

впливом поєднання факторів, характерних для окремої території, тобто має свої 

територіальні особливості. Все це приводить до виділення регіонального ринку 

праці як самостійного утворення, що функціонує як територіальна 

трудоресурсна і трудоспоживча підсистема загальнодержавного ринку праці і 

формується у відповідності з місцевими умовами розвитку, населеного пункту 

та його оточення. 

Територіальна структура ринків праці є одним з неодмінних елементів 

будь-якої економічної системи, бо формується як результат взаємодії 

виробництва і природно-ресурсного потенціалу території, з одного боку, та 

особливостей відтворення та розселення населення, розміщення виробничої та 

соціальної інфраструктури, міжрегіонального взаємозв’язку.  Слід зазначити, що 

не завжди місце проживання є місцем прикладання праці. Це визначається 
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неузгодженістю структури попиту і пропозиції, надлишком місцевих трудових 

ресурсів, і  недостатнім рівнем розвитку сфери прикладання праці та рівнем 

кваліфікації  трудових ресурсів. Наявність попиту за межами регіону стає 

причиною просторової мобільності трудових ресурсів та інших трудових 

міграцій на великі відстані. Зв’язки з працевикористання можуть бути як в 

межах регіону чи області- регіональні, країни – міжрегіональні, так і на 

міждержавному рівні – міжнародні.  

Застосування суспільно-географічного підходу до визначення сутності 

ринку праці дає можливість розширити його зміст  і представити як систему не 

лише соціально-трудових відносин населення в межах певного населеного 

пункту, але й працюючого населення, яке проживає за його межами, тобто 

маятникових мігрантів, працюючих сезонно, за контрактом та інших категорій, 

які не входять до постійного населення певного міста, села чи регіону.  

Використання інструментарію суспільно-географічних досліджень ринків 

праці дає змогу виділення зональних та азональних  типів ринків праці. При 

цьому зональний тип ринку праці пов’язаний з спеціалізацією виробництва під 

переважаючим впливом сукупності природних передумов (типів ґрунтів, 

кліматичних особливостей, особливостей рельєфу) виділяється на територіях, де 

переважає сільськогосподарська праця, виробництво сільськогосподарської 

продукції та її переробка, а сферою прикладання праці будуть виступати 

сільськогосподарські та переробні галузі АПК, а також ті, що пов’язані з ними. 

Азональні типи ринків праці пов’язані в основному з  галузями промислового 

виробництва і формуються в  міських населених пунктах та суміжних з ними 

сільських поселеннях, де сферою прикладання праці будуть в основному 

промислові підприємства різних типів, та об’єкти соціальної інфраструктури 

цих поселень. 

В рамках зональних і азональних типів ринків праці доцільним є їх 

сегментація, тобто виділення ринків праці в межах окремих галузей 

промисловості (паливна, машинобудування, хімічна, деревообробна, харчова, 

легка та ін.) та сільського господарства (рослинництво, тваринництво), 

транспорту (залізничний, автомобільний, повітряний), невиробничих галузях 

(освіті, охороні здоров’я, побутовому обслуговування, комунальному 

господарстві, рекреації, тощо), де вирішується питання зайнятості певного виду 

фахівців і спеціалістів. 

Застосування суспільно-географічного підходу передбачає визначення 

впливу взаємодії місцевих природно -, соціально - та економіко-географічних 

чинників на формування та функціонування регіонального ринку праці. Тобто, 

аналіз особливостей ринку праці, зумовлених впливом сукупності факторів 

певної території.   

Таким чином, суспільно-географічний аспект дослідження ринку праці, 

який поєднує як покомпонентний, так і комплексний підхід у формуванні і 

функціонуванні ринків праці, дозволяє поглибити не лише їх сутність завдяки 

залучення  ознак територіальності і комплексності, але й визначити конкретні 

шляхи його оптимізації з урахуванням конкретних природно-ресурсних та 

соціально-економічних можливостей територій.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Розглядається актуальність суспільно-географічного дослідження 

етнічних груп населення. Запропоновано об’єктом такого дослідження 

вважати етнотериторіальну систему. Окреслено предмет, мету, завдання та 

методи, обґрунтовано системний підхід у вивченні етнотериторіальних 

систем. 

The actuality of social - geographical research of ethnic groups of the 

population is considered. To consider ethnoterritorial system object of such research 

is offered. The topic, the purpose, the task and methods are determined; the system 

approach to studying ethnoterritorial systems is proved. 
 

Україна належить до поліетнічних держав світу. Всебічне задоволення 

потреб і захист прав представників кожного етносу, що проживає в Україні, 

задекларовано у державних та міжнародних нормативно-правових документах. 

Від способу вирішення питань, пов’язаних з міжетнічними відносинами, 

залежить політичний, соціальний та психологічний “клімат” в суспільстві. 

Історія знає безліч прикладів, коли строкатий в етнічному плані склад населення 

ставав джерелом конфліктів, в тому числі військових; з іншого боку, 

поліетнічність може стати одним з факторів процвітання суспільства. Україні 

вдалося уникнути відкритих міжетнічних протистоянь, але ситуація в цій 

площині суспільного життя далека від ідеальної. Постає необхідність 
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комплексного наукового дослідження взаємозв’язку етнічних процесів з 

сукупністю процесів життєдіяльності населення.  

Проблемами міжетнічного спілкування займаються, в першу чергу, 

спеціалісти з політології, соціології, психології, народознавства тощо. На наш 

погляд, ці дослідження відносно вузько спеціалізовані, а вивчення населення 

потребує комплексного підходу. Найбільший ступінь комплексності 

дослідження здатна забезпечити саме суспільна географія, оскільки вона вивчає 

населення у взаємозв’язку з природним довкіллям та соціально-економічними 

процесами, тобто максимально охоплює найважливіші фактори соціального і 

природного середовища.  

На сучасному етапі розвитку суспільної географії відсутня концепція 

комплексного дослідження етнічних груп населення регіону. У підручниках з 

соціально-економічної географії, як правило, подається розділ “Етнічний (або 

національний) склад населення”, де наводиться процентне співвідношення 

чисельності етнічних груп та окреслюються райони їх переважного розселення. 

Відомі також наукові праці подібного змісту з аналізом динаміки чисельності та 

міграційних процесів етнічних груп, їх розселення, а також розселення та 

народних промислів етнографічних груп [наприклад, 6,7]. На початку минулого 

століття досліджувалися українські етнічні землі [2,10], сьогодні з’являються 

комплексні дослідження окремих етнічних або етнографічних груп [8,12].  

Труднощі у розробці методологічних і методичних засад дослідження 

етногеографічних процесів пов’язані, в першу чергу, зі складною природою 

власне явища “етнічності”. У вирішенні цього питання географія спирається на 

розробки інших галузей наукового знання (філософія, соціологія, етнологія). 

Чіткого визначення поняття “етнос”, “етнічна група” на сьогодні немає, 

відповідно не розроблено їх типології, не до кінця зрозумілі етнічні процеси 

тощо. Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два основних підходи до 

розуміння сутності етносу, умов його формування і основних ознак. Перший з 

них, так званий “природничий”, говорить про етнос як форму існування виду 

homo sapiens, як явище завжди пов’язане з ландшафтом, “подібне на прайди у 

левів”, на перший план виступає ознака самоусвідомлення індивіда своєї 

приналежності до певної групи [3,4,10]. Другий, “гуманітарний”, вважає етнос 

виключно соціально-історичним явищем [1,5], цей напрям був єдиним визнаним 

у вітчизняній науці середини минулого століття. Останнім часом розвивається 

ідея про “біологічно-соціальну” природу етносу [14]. 

У суспільній географії напрямок етногеографічних досліджень 

розроблений недостатньо, особливо в порівнянні з концепціями розміщення 

промисловості, АПК, розселення. Зміни, що відбулися в суспільстві, примусили 

поглянути на об’єкт соціально-економічної географії з іншої точки зору. Тепер 

на перший план виходить людина як духовна, інтелектуальна, творча, активна 

особистість, тому найкращий для географа підхід – це вивчення людини з 

позиції її життєдіяльності, тобто сукупності суспільних відносин людини 

протягом усього її життя. Виділяють 5 основних форм життєдіяльності: 

відтворювальна, екістична (розселенська), трудова, споживча і соціоприродна 
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(поділ є умовним, оскільки всі вони нерозривно пов’язані між собою і 

утворюють єдине ціле) [13]. 

На наш погляд, суспільно-географічне дослідження регіону з точки зору 

“етнічності” його населення дозволить виявити взаємозв’язок етнічної 

структури і соціально-економічних процесів, а також механізм зворотного 

впливу різних чинників на трансформацію етнічного складу населення не лише 

у кількісному співвідношенні, але й у сфері зміни самоідентифікації особи і 

групи в цілому. 

Найбільш інтегрованим об’єктом суспільно-географічних досліджень є 

суспільно-територіальний комплекс (СТК), який включає об’єкти виробничі, 

соціальні і ті, що формуються в процесі взаємодії суспільства і природи [9]. В 

географії населення об’єктами дослідження є територіальні спільноти людей, що 

поєднані різними відносинами. В етногеографічному дослідженні основна увага 

приділяється взаємовпливу етнічних і соціально-економічних процесів в 

певному СТК, тому конкретним об’єктом дослідження буде етно-територіальна 

система. Пропонуємо відрізняти її від етнічної спільноти як сукупності людей, 

що характеризується спільними об’єктивними ознаками способу життя, а також 

самоусвідомленням своєї єдності. Сутність етнотериторіальної системи, в першу 

чергу, визначається спільною територією проживання, а також поєднанням всіх 

видів відносин в сфері відтворення, розселення, праці, споживання, взаємодії з 

природним середовищем. Етнотериторіальна спільнота не обов’язково є 

однорідною за етнічною приналежністю, особливо, у великих містах, де на 

порівняно невеликій площі співіснують представники десятків етносів.  

Етнотериторіальні спільноти є системними об’єктами (мають елементи, 

які характеризуються функціональними зв’язками, ієрархічністю), що дає 

широкі можливості для використання принципів, методів і підходів загальної 

теорії систем. Будь-яка система є поліструктурною. Виділені структури можуть 

бути різними за своїми функціями, географічним положенням, масштабом [11]. 

Важливо за будь-якою структурою бачити систему в цілому; за цієї умови 

обґрунтування районування є виразом системного підходу до реальної дійсності. 

Під час обробки та аналізу інформації часто проводиться класифікація, тобто 

виділення однорідних груп за певною ознакою, що є зручним для вирішення 

наукових завдань. В дійсності, системам не властива однорідність, більше того, 

система не є гармонійним цілим, часто вона суперечлива в своєму розвитку. 

Пізнання цих суперечностей – одне із завдань науки, яка пропонує шляхи для їх 

пом’якшення, або заявляє про неможливість цього, доки не будуть проведені 

зміни, що стосуються більших, складніших систем [11]. 

Етнічна структура займає особливе місце серед інших структур, які 

зазвичай виділяють у суспільстві: одні з них є “біологічними”, або 

“вродженими” (наприклад, расова, статева, вікова); інші – “соціальними”, тобто 

такими, в яких належність до певної категорії можна змінити в результаті 

свідомого вибору особи (професійна, освітня, сімейна, соціальна у вузькому 

значенні, структура за місцем проживання у сільській або міській місцевості 

тощо). Етнічна приналежність особи залежить від психологічних факторів, 

деякою мірою є “вродженою”, вірніше, закладається з перших років життя. 
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Вихованням визначається подальший стереотип поведінки (спосіб життя) та 

усвідомлення людиною своєї приналежності до етнічної групи, що проявляється 

у певних об’єктивних ознаках (мова, звичаї, традиції, народні промисли тощо). 

Мова вважається найбільш виразною ознакою, саме вона була покладена в 

основу визначення етнічної приналежності особи під час переписів на початку 

ХХ ст. Слід зауважити, що джерелом статистичної інформації про етнічний 

склад населення є лише дані переписів, і відсутність поточної статистичної 

інформації створює додаткові труднощі в дослідженні. 

Зважаючи на вище сказане, предметом етногеографічного дослідження є 

процеси життєдіяльності етнічних груп та проблеми трансформації етнічної 

структури населення регіону. Мета дослідження полягає у вивченні 

взаємозв’язків, в які вступає етнічна спільнота в процесі своєї життєдіяльності, 

виявленні протиріч функціонування етнотериторіальної системи, розробці на цій 

основі практичних рекомендацій щодо управління етносоціальним розвитком 

регіону.  

Досягнення мети вимагає вирішення таких завдань і застосування 

відповідних методів:  

 з’ясування сутності основних понять, розробка понятійно-

термінологічного апарату; розробка і обґрунтування методики дослідження 

етнотериторіальних спільнот, визначення факторів, що впливають на перебіг 

процесів їх життєдіяльності. Це можливо завдяки застосуванню 

загальнонаукових методів, прийомів логіки, а також монографічного методу. 

 аналіз процесів життєдіяльності. Застосовують системно-структурний 

підхід, методи аналогії (порівняльно-історичний та порівняльно-географічний), 

статистичні (наприклад, аналіз рядів динаміки), математичні, методи 

ранжирування, типології і таксономізації (наприклад, за ступенем етнічної 

мозаїчності, за сукупністю процесів відтворення, за структурою трудових 

ресурсів) тощо. 

 виявлення закономірностей, проблем, тенденцій перебігу процесів 

життєдіяльності етнічних спільнот. Окреслення рекомендацій щодо 

регулювання етносоціального розвитку регіону. Застосовують методи 

моделювання, прогнозування (наприклад, екстраполяції, експертних оцінок). 

Дослідження етнотериторіальної системи ми проводимо на прикладі 

Закарпатської області, що характеризується досить строкатим етнічним складом 

населення (за переписом 1989 року: українці становили 78,4% від загальної 

кількості населення, росіяни –4,0%, угорці – 2,4%, цигани – 1,0%,словаки – 

0,6%, німці – 0,3%, євреї і білоруси - по 0,2%). Закарпаття має унікальне 

географічне положення: відокремлене від решти території України гірською 

системою Карпат, Закарпатська область є відкритою для сусідів – Угорщини, 

Румунії, Словаччини, Польщі. Більшу частину території займають гірські 

райони, а вони в усьому світі користуються підвищеною увагою, оскільки гори є 

вразливими екосистемами, які залишаються місцем зберігання спадщини 

багатьох етнічних культур. Серед інших областей України Закарпаття 

виділяється досить сприятливою демографічною ситуацією, значною є частка 

сільського населення, сформувався надлишок трудових ресурсів, а внаслідок 
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малоземелля розвинулись великомасштабні трудові міграції. Крім того, 

відчуваються політичні проблеми, пов’язані з самовизначенням русинів Аналіз 

етногеографічних процесів в районних підсистемах, обласній системі в цілому, а 

також розгляд її місця в етнотериторіальній системі України дозволить дати 

належну оцінку позитивним та окреслити шляхи пом’якшення негативних 

процесів. 

 

1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1988. – 207 с. 

2. Володимир Кубійович. Наукові праці/ Упорядк. проф. О.І. Шаблія. – том 

І – Париж – Львів: Фенікс, Укр. академія друкарства, 1996. – 800с. 

3. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Л.: Наука. 

1990. – 277 с. 

4. Иванов К.П. Проблемы этнической географии. – С.-Петербург: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 1998. – 216 с. 

5. Козлов В.И. Этническая демография. – М.: Статистика, 1977. – 240 с. 

6. Копчак С.І., Мойсеєнко В.І., Романюк М.Д. Етнічна структура та 

міграції населення українського Прикарпаття: статистико-демографічне 

дослідження. – Львів: Світ, 1996. – 285 с. 

7. Культура і побут населення України : Навч. посібник/ В.І. Наулко, Л.Ф. 

Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 233 с. 

8. Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне 

дослідження): Автореф. дис... канд. геогр. наук (11.00.02). – Львів, 1997. 

9. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія 

України з основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 416 с. 

10. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України/ Упорядк., 

передмова О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 416 с. 

11. Саушкин Ю.Г. Что такое экономико-географическое открытие?// 

Экономическая и социальная география на пороге ХХI века. – Смоленск: Изд-во 

СГУ, 1997. – С. 134-152. 

12. Сливка Р.Р. Етногеографічне дослідження Бойківщини: Автореф. дис... 

канд. геогр. наук (11.00.02). – Львів, 2002. 

13. Территориальная организация жизнедеятельности населения/ Н.И. 

Фащевский, Т.М. Палий, М.П. Немченко, А.Г. Старостенко. – К.: Наук. думка, 

1992. – 133 с. 

14. Шкляр Л.Е. Этнос. Культура. Личность: философско-методологические 

аспекты исследования. – К., 1992. – 82 с. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 93 

ІІІ. ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

УДК 911.3 

С.І. Іщук, д.г.н., проф., О.В. Гладкий, аспір. 
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CУТНІСТЬ СТОЛИЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
 

Розкриті характерні риси столичних господарських агломерацій. 

Систематизовано закономірності та принципи їх територіальної організації, 

окреслено основні аспекти функціональної структури. 

The main features of metropolitan economic agglomerations are disclosed. The 

regularities and principles of its territorial organization are systemized. The general 

aspects of its functional structure are shown. 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства, агломерації виступають 

ключовими формами розселення населення і територіального зосередження 

різних видів людської діяльності. Формування агломерацій - об’єктивний 

процес, пов’язаний із розвитком галузевої і територіальної структур 

господарства країни та тенденціями урбанізації, який супроводжується 

значними економічними і соціальними перевагами їх функціонування. 

Агломерації концентрують у виграшних ділянках суспільно-географічного 

простору основну кількість людей і ресурсів, а також головні потужності 

виробничої і невиробничої сфер діяльності на основі посилення функціональної 

зв’язаності великого багатофункціонального міста із навколишніми 

поселеннями та приміською зоною тяжіння.  

Поняття "агломерація" складне і неоднозначне. Серед вчених існують дві 

різновекторні точки зору на агломерацію, як на розселенську та як на виробничу 

систему.  З одного боку, агломерація виступає складним компактним 

територіальним угрупуванням населених пунктів із тісними виробничими, 

комунально-побутовими, трудовими, культурними, рекреаційними та  

природоохоронними зв’язками (міська агломерація), а з іншого - локальною 

формою розміщення тісно взаємопов’язаних виробництв в системі народного 

господарства країни (промислова або виробнича агломерація). Однак, 

розселенський та промислово-виробничий підходи до визначення суті 

агломерації є вузькоспеціалізованими і носять суто галузевий характер. Більш 

комплексним є поняття "господарська агломерація", яке включає в себе всю 

сукупність компонентів матеріального виробництва, невиробничої сфери та 

інфраструктури у комплексі із трудовими та природними ресурсами.  

На нашу думку, господарська агломерація - це компактне функціонально-

територіальне, техніко-економічне та соціальне поєднання підприємств та 

закладів різних галузей людської діяльності, сформоване на основі урбанізованої 

концентрованої системи розселення, інтенсивних комунікацій та різноманітних 

зв’язків (виробничих, соціальних, екологічних, управлінських), що 
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характеризується цілісним взаємообумовленим розвитком і створює додатковий 

соціально-економічний ефект. 

Таким чином, господарська агломерація виступає як складне утворення 

поліструктурного характеру. В її основі лежить тісний функціональний зв’язок 

населення, матеріального виробництва і невиробничої сфери групи населених 

місць, що об’єднуються в приміській зоні тяжіння багатофункціонального міста 

(або декількох міст) на основі використання його соціально-економічних 

переваг, спільної території та ресурсів, чіткого перерозподілу розселенських і 

господарських функцій в залежності від статусу та людності поселень, 

історичних передумов розвитку, віддаленості від центру, інтенсивності зв’язків.  

Ядро агломерації та агломеровані поселення об’єднані між собою тісними 

функціональними зв’язками: а)виробничими (технологічними, постачальницько-

збутовими, виробничо-інфраструктурними), що формуються на основі спільного 

використання території, мінерально-сировинних, водних, грунтово-кліматичних, 

лісових ресурсів; б)соціальними (демографічними, трудовими, культурно-

побутовими, науково-освітніми, розподільчими, рекреаційними, туристичними, 

лікувально-оздоровчими), що розвиваються всередині суспільства, а також при 

його взаємодії із природою та виробництвом; в)управлінськими, які забезпеч-

чують ефективний комплексно-пропорційний розвиток всіх галузей людської 

діяльності на основі науково-обгрунтованої раціональної територіальної 

організації; г)екологічними (санітарно-захисними і природоохоронними) [2].  

До фундаментальних властивостей господарських агломерацій слід 

віднести [5]: 1)компактність території та формування поясно-секторної 

структури на основі центрального ядра та радіальних транспортних магістралей 

із наближеними до них агломерованими поселеннями першого і другого 

порядку; 2)концентрацію міських поселень і господарства; 3)високу урбанізо-

ваність та щільність поселень; 4)поліструктурність господарської діяльності; 

5)компліментарність (взаємодоповнюваність) різних галузей людської 

діяльності, розвиток дифузійних процесів їх взаємопроникнення та 

комплексування; 6)конгломеративність; 7)динамізм розвитку, комунікативність 

та інтенсивність зв’язків; 8 прогресивність функціонування виробничої і 

соціальної сфери; 9)високий рівень освоєння і перетворення природних 

ландшафтів. Виходячи з наведених характеристик, соціально-економічний ефект 

від агломерування досягається внаслідок появи нової якості територіальної 

організації господарства - агломераційної синергії [1]. Вона полягає у формуван-

ні середовища підвищеної контактності, комунікативності, концентрованості та 

функціональної зв’язаності, в якому ефективно поєднуються висококваліфіко-

вані трудові ресурси, прогресивно спрямовані галузі матеріального виробництва, 

соціальної сфери та інженерної інфраструктури, що диверсифіковані на основі 

географічного поділу праці та мають вузлове суспільно-географічне положення. 

Господарські агломерації формуються під впливом цілого ряду 

закономірностей - сукупної дії декількох спеціальних законів [2], що виражають 

сукупність відносин між господарською діяльністю людей і територією на якій 

вона відбувається. До них належать такі суспільно-географічні закони, як закон 
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територіальної диференціації, закон територіальної інтеграції, закон 

територіальної комплексності та закон територіальної пропорційності. Їх 

цілісний вплив на територіальну організацію господарської агломерації дозволяє 

виділити наступні закономірності: 1) територіальної концентрації, що 

супроводжується розширенням та ускладненням ядра і формуванням приядерної 

зони тяжіння; 2) територіальної магістралізації, яка охоплює процеси скупчення 

різних видів людської діяльності та систем розселення поблизу радіальних 

транспортних магістралей; 3) територіальної поясності і секторності, яка полягає 

у процесах ускладнення територіальної структури агломерації; 4) тери-

торіального конгломерування, що означає процеси поширення зв’язків між 

різними елементами агломерації; 5) територіальної і комплексно-пропорційної 

організації, що полягає у встановленні динамічної рівноваги між різними 

елементами агломерації.  

Конкретним проявом закономірностей є принципи раціональної 

територіальної організації господарської агломерації: 1) максимальної 

підтримки столичних функцій агломерації; 2) спряженості функціонально-

галузевої та функціонально-територіальної структур; 3) систематичного 

підвищення господарського потенціалу агломерації на основі перерозподілу 

функцій між центральними і периферійними територіями; 4) поліпшення умов 

життя людей; 5) єдності управління центральних і периферійних територій 

агломерації. Виходячи з наведених принципів, законів та закономірностей, а 

також з основних зв’язків та фундаментальних властивостей господарських 

агломерацій можна дійти висновків, що вони являють собою концентровані, 

висококомунікаційні та глибоко і всебічно інтегровані локальні просторові 

утворення поясно-секторного характеру, де кожен територіальний елемент 

системи (ядро, пояс, сектор, агломеровані поселення) має певну спеціалізацію і 

локалізацію та виконує специфічні функції по відношенню до інших елементів 

на основі їх комплексного поєднання і взаємодоповнення.  

Столична господарська агломерація відноситься до особливого класу 

моноцентричних агломерацій, в ядрі якої знаходиться багатофункціональне 

місто, що зосереджує в собі специфічні ознаки столичності [3]. Така агломерація 

отримує цілий ряд додаткових функцій і переваг порівняно з іншими 

моноцентричними агломераціями. Її центральне місто характеризується 

комплексним впливом на всі сфери суспільного життя та інтеграційними 

властивостями по відношенню до  різних галузей господарства країни, 

максимальною орієнтацією на міжнародний поділ та інтеграцію праці, а також 

специфічним типом зв’язків із зовнішніми елементами простору. Столичні 

агломерації забезпечують репрезентативні функції  держави, консолідують її 

господарські і соціальні сили, утримують найбільш прогресивні та соціально 

значимі види людської діяльності. 

За столицями чітко закріплені такі поняття, як першість, лідерство, 

центральність. Саме тому, в зовнішньому аспекті вони максимально орієнтовані 

на адміністративне управління та стратегічно організаційну роль в розвитку 

держави, а також на інтеграцію з суб’єктами міжнародного співтовариства. 
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Найважливішими первинними ознаками столичності є концентрація державних 

органів влади, дипломатичного корпусу, представництв національних та 

іноземних компаній і корпорацій. Характерною рисою столичності є також 

зосередження піонерних, прогресовизначальних, міжнародно-орієнтованих 

галузей господарства вищого рівня, що посилюють фокусність і територіальну 

контрастність соціально-економічних відносин столиці і периферії, формують 

потужні доцентрові та відцентрові зв’язки [3].  

При дослідженні внутрішнього аспекту столичності основними 

типологічними ознаками виступають прогресивність і піонерність господарської 

діяльності, що розвивається в середовищі підвищеної контактності та 

комунікативності, комплексності і компліментарності, а також просторової 

ємності, контрастності і диференційованості. Територія столиці відрізняється 

високою інтенсивністю використання, динамізмом і модульністю господарства, 

специфічним соціально-демографічним потенціалом, швидкоплинністю 

суспільних процесів.  

Столичне місто, через свою виключну унікальність і суперечливість, 

міжнародну та загальнодержавну значимість, а також через високий рівень 

концентрованості, привабливості, освоєності і обмеженості простору не здатне 

утримувати всі лідируючі функції. Окрім суто розселенського аспекту, його 

господарський комплекс перш за все орієнтований на вищий рівень управлін-

ської, організаційної, репрезентативної, ділової, освітньої, наукової, культурної і 

туристичної активності. Значні обсяги промислових та інфраструктурних 

функцій, які мають столичну специфіку, характеризуються пониженою ефектив-

ністю розвитку в столичному середовищі, оскільки не відповідають представ-

ницьким, комунікаційним, містобудівним та екологічним вимогам і мають 

низьку ренту місцеположення [4]. Виходячи  із обмеженості території столиці, 

активно формується периферійна зона агломерування, до якої поступово 

виносяться різноманітні функції другорядного та обслуговуючого значення, 

нетипові для столичного середовища. Розвиток і розміщення таких функцій 

приурочено до різних агломерованих поселень та власне і визначає специфіку 

столичної агломерації. Ці процеси знайшли своє відображення у функціонально-

компонентній структурі столичної господарської агломерації (рис. 1).  

Згідно із теоретичними дослідженнями господарства столичної 

агломерації [3], ключовим макропараметром її функціонально-компонентної 

структури є співвідношення двох сфер суспільного господарства – виробничої і 

невиробничої. Вони принципово різняться за характером і результатами праці, 

однак тісно взаємопов’язані та взаємообумовлені між собою в процесі 

формування господарської цілісності агломерації. Не менш важливим є питання 

просторової орієнтації господарської діяльності столичної агломерації. 

Переважна більшість її видів спрямована на зовнішні (системовизначаючі) 

функції, що забезпечують та обслуговують інтереси всієї країни, а інша, менша 

частина  – на власні внутрішні потреби. При цьому порушення рівноваги 

спричинює виникнення диспропорцій як на локальному так і на 

загальнодержавному рівнях. 
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За просторовою локалізацією, в функціонально-компонентній структурі 

столичної агломерації ми виділяємо два великі блоки: господарство ядра та 

агломерованих територій зони тяжіння. Функції ядра агломерації, як і будь-

якого крупного багатофункціонального міста, традиційно поділяють на 

містоутворюючі та містообслуговуючі. Містоутворюючі функції 

(адміністративно-управлінські, політичні, репрезентативні, дипломатичні, 

прогресовизначальні, історико-туристичні, бізнесові, промислові, наукові, 

культурні та ін.) складають господарську основу столичного міста і розвива-

ються на базі його унікального статусу. Саме вони визначають його спеціалі-

зацію та участь у географічному поділі праці на різних ієрархічних рівнях. 

Містоообслугвоуючі функції формуються на основі всебічного 

доповнення попередніх функцій, а також на основі містобудівного та інженерно-

інфраструктурного розвитку міста. Слід однак зауважити, що такий поділ є 

досить умовним, оскільки переважна більшість господарських блоків столиці 

мають синтезований поліфункціональний характер. 

В структурі господарства агломерованих територій, на основі 

розгалуженої системи зв’язків, доцільно виділити місторозвантажуючі та 

містодоповнюючі функції. Місторозвантажуючі функції орієнтовані на 

зниження рівня концентрації і розвитку у ядрі нетипових, непрофільних для 

столиці видів діяльності. Перш за все вони виконують роль сельбищного 

розвантаження міста, а також залучені до природоохоронної і санітарно-захисної 

діяльності. Містодоповнюючі функції сприяють розвитку на агломерованих 

територіях допоміжних та обслуговуючих видів людської діяльності, що 

пов’язані із господарством столичного ядра. У чистому вигляді це функції 

приміського агропромислового комплексу, рекреаційно-туристичної сфери та 

комунально-інфраструктурного обслуговування міста. Синтетичними галузями 

господарства агломерованих територій,  що належать до обох попередньо 

визначених функціональних блоків, є промислова, транспортна, науково-освітня 

та екологічна діяльність. З наведеної функціонально-компонентної структури 

столичної агломерації окремо вичленовується блок галузей з обслуговування 

населення. Вони є спільними для всієї території агломерації та охоплюють 

стандартизований набір послуг, а також деякі галузі функціональних блоків ядра 

і периферійної зони. 

Столичні функції центрального ядра формують специфічну 

функціонально-територіальну структуру агломерації. В її основі лежить поясно-

секторна модель, за якої окремі елементи системи розселення і господарства 

концентруються навколо центрального міста та радіально витягнутих 

транспортних магістралей. Характерними особливостями територіальної струк-

тури власне столичної агломерації є не лише яскраво виражене переважання 

кількісних характеристик в системі господарства і розселення, а перш за все 

глибокі якісні зміни функцій ядра та агломерованих територій, що сформува-

лись на основі чіткого перерозподілу різних видів людської діяльності. Для 

більш детальної характеристики цього феномену, в межах території столичних 

агломерацій доцільно виділити шість функціональних структурних поясів. 
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1. Історичне ядро столичного міста - невелика за розмірами територія, в 

якій тісно поєднуються та конгломеруються загальнодержавні і міжнародні 

політико-адміністративні, дипломатичні та управлінські функції, сформувався 

громадський, торговий, туристичний і діловий центр, розміщені найбільш 

визначні пам’ятки історії та архітектури, заклади  культури, академічної науки 

та освіти міжнародного рівня. Розвиток соціальної сфери має репрезентативне 

значення і значно переважає над промисловим виробництвом, яке головним 

чином представлене підприємствами товарів широкого вжитку. 

2. Центральний пояс, який включає найближчу до історичного ядра 

територію обмежену в більшості випадків кільцем залізниць та історичною 

забудовою. В центральному поясі розміщені ті управлінські установи, 

підприємства бізнесу, торгівлі, туризму та культури, що були витіснені з ядра. 

Підвищується питома вага закладів вищої освіти та прикладної науки. У 

промисловому секторі зростає частка репрезентативних галузей інноваційного 

характеру, а також деяких галузей легкої промисловості столичного профілю.  

Центральний пояс має щільну мережу внутріміського залізничного 

транспорту. Кількість денного населення, як і в історичному ядрі, значно 

перевищує кількість нічного. Для обох поясів характерне скорочення кількості 

мешканців.  

3. Зовнішній пояс столиці, який обмежений територією, що 

адміністративно підпорядкована міській владі. В ньому сконцентрована 

найбільша чисельність населення міста і найбільша частка молоді та 

простежуються найшвидші темпи демографічного росту. Кількість промислових 

підприємств обмежена, вони головним чином представлені виробництвом 

предметів споживання і товарів широкого вжитку. Підприємства переважно 

зосереджені у локальних районах індустріальної забудови. Значного розвитку 

отримала сфера повсякденного обслуговування населення, масові заклади 

торгівлі, культури, дошкільної, середньої та додаткової освіти, фізкультури і 

спорту, окремі наукові установи та організації. 

4. Санітарно-захисний лісопарковий пояс міста, в якому сформувались 

території природоохоронного та екологічного характеру, розвиваються 

рекреаційно-туристичні та лікувально-оздоровчі види діяльності. Промислове 

виробництво значно обмежене і представлене окремими малошкідливими 

підприємствами, активно працюють заклади інженерно-інфраструктурного та 

комунального обслуговування столиці. Щільність забудови обмежена нормами.  

5. Пояс агломерованих поселень першого і другого порядку виконує 

функції розвантаження і доповнення господарства столичного міста. В першому 

поясі агломерованих поселень промислове  виробництво представлене 

переважно складними енерго- і ресурсоємними підприємствами столичного 

профілю, що мають підвищену екологічну небезпечність (хімічна 

промисловість, машинобудування тощо), а також галузями, спрямованими на 

забезпечення внутріміських потреб (виробництво будівельних матеріалів, лісова 

і деревообробна промисловість, високотехнологічні сировинно-орієнтовані 

галузі харчової промисловості та ін.). В агропромисловому відношенні, на 
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території першого поясу розвиваються високоіндустріальні підприємства 

овочівництва та плодівництва закритого ґрунту, молочного скотарства, 

птахівництва, квітникарства. Серед галузей соціальної сфери, окрім 

стандартизованого набору з обслуговування населення, розвиваються додаткові 

лікувально-оздоровчі, освітні та науково-інноваційні функції, що були винесені 

із столиці. Пояс характеризується значною чисельністю населення, високим 

рівнем урбанізації, а також тісними трудовими і культурно-побутовими 

зв’язками з центральним містом. Водночас, столичні мешканці тісно пов’язані з 

територією поясу рекреаційними та туристичними зв’язками. 

В поясі агломерованих поселень другого порядку проходить інтенсивне 

стимулювання забудови і розвитку промислового виробництва, продукція якого 

спрямована на забезпечення потреб міста і обслуговування столичних функцій 

(електроенергетика, середнє машинобудування, металургія, хімія та нафтохімія, 

лісопромисловий комплекс тощо). Розвиваються виробництва місцевого та 

регіонального рівня. Приміський АПТК представлений поясом 

високоінтенсивного багатогалузевого господарства з овочівництвом відкритого 

ґрунту, вирощенням зернових і технічних культур, розвиненим молочно-

м’ясним скотарством, свинарством. Серед спеціалізованих галузей соціальної 

сфери розвиваються рекреаційно-туристичні та природоохоронні види 

діяльності. Господарські і соціальні зв’язки поясу із столичним містом менш 

інтенсивні. Четверта і п’ята зони власне утворюють столичну агломерацію. 

6. Столичний регіон (в межах адміністративної території вищого рангу) 

залишається високоурбанізованою зоною з інтенсивним розвитком 

промислового виробництва і багатогалузевим сільським господарством. На 

територію регіону поширюється значний вплив столиці, однак інтенсивність 

господарських зв’язків і маятникових міграцій значно слабшає, а подекуди і 

зникає. Столичний регіон у розселенському та господарському аспекті слугує 

територією розвитку додаткових ―міст-противаг‖, що сприяють розвантаженню 

центру агломерації, вирішенню екологічних та рекреаційних проблем.  

Секторність територіальної структури столичної агломерації проявляється 

у високій скупченості функціонально-пов’язаних агломерованих поселень та 

різних галузей господарства вздовж головних транспортних магістралей. Кожен 

сектор характеризується певною територіальною цілісністю, спеціалізацією, 

виробничими, соціальними та інфраструктурними зв’язками, історичними, 

демографічними та природно-екологічними умовами формування. Їх виділення 

сприяє комплексному дослідженню агломерації, визначенню вузлових проблем 

та розробці стратегій їх вирішення. Секторність формується також в межах 

території столичного міста [5]. В її основі лежить диференціація людської 

діяльності та зв’язок із агломерованими територіями. 

Отже, столична господарська агломерація характеризується складною 

галузевою і територіальною структурою. Її оптимальний, комплексно-

пропорційний розвиток та раціональна територіальна організація вимагають 

оптимізації системи управління та розробки ефективних комплексних схем 

узгодженої регіональної політики. Сучасна система управління столичними 
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господарськими агломераціями має істотні недоліки. Вони полягають у 

відсутності чітко встановлених меж агломерації, домінуючому галузевому 

підході управління, розірваності організаційної структури влади столичного 

міста, агломерованих поселень та адміністративних районів зони тяжіння, 

низькій спряженості столичних стратегій розвитку із програмами місцевих 

органів влади периферійної зони, недостатності інформаційного, статистичного 

та планувального забезпечення управлінських рішень, низькій організаційній і 

фінансовій самостійності регіонів.  

На нашу думку, в основу функціонально-управлінської структури 

столичної господарської агломерації повинен бути покладений системний підхід 

при якому органи влади столиці, агломерованих поселень та районних 

адміністративних одиниць зони тяжіння будуть об’єднані між собою єдиним 

регіональним управлінським центром, спільною програмою соціально-

економічного розвитку та взаємовигідними стратегіями управлінських цілей і 

рішень. Всі територіальні суб’єкти влади столичної агломерації повинні мати 

широкі повноваження та відносну фінансову і юридичну самостійність на 

регіональному та локальному рівнях з обов’язковим узгодженням управлінських 

дій та врахуванням державних і міжнародних потреб [5].  

Об’єднані органи управління столичної господарської агломерації спільно 

здійснюватимуть наступні заходи: 1) забезпечення необхідних умов для 

повноцінного комплексного господарського і розселенського розвитку столиці 

на основі її тісної взаємодії із агломерованими територіями, 2) створення умов 

ефективного функціонування органів загальнодержавної влади, іноземних 

представництв та міжнародних організацій у ядрі агломерації, 3) розвиток 

ділових, історико-туристичних, репрезентативних, прогресовизначальних, 

науково-інноваційних та освітніх функцій державного і міжнародного рівня, 4) 

підвищення рівня життя людей у матеріальному та духовному аспектах на 

основі нівелювання відмінностей між ядром і периферійною зоною агломерації, 

містами і сільською місцевістю, 5) посилення функціональної зв’язаності 

столиці та агломерованих територій шляхом прийняття спільних управлінських 

рішень та узгодження стратегічних основ містобудування і розвитку 

господарського комплексу, 6) уникнення нераціональних трудових, культурно-

побутових та господарських зв’язків, 7) підтримка екологічного балансу 

території. Впровадження наведених вище заходів сприятиме оптимізації 

просторового розвитку столиці, раціональній територіальній організації різних 

видів господарської діяльності, збалансованому і пропорційному розвитку 

центральних та периферійних територій, а також забезпечить формування 

сталого економічного прибутку та підвищення рівня життя людей. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Визначено місце харчової промисловості серед інших галузей народного 

господарства Київської області та її значення у забезпеченні населення 

продуктами харчування. Подана територіальна структура продовольчого 

комплекту регіону та місце в ній харчової промисловості. 

It is determined the place of food processing industry among the other 

branches of the economy and its role in the population alimentary products provision 

in Kyiv region. The territorial structure of a food complex of region and place in it of 

a food-processing industry is submitted. 
 

Важливою структурною складовою продовольчого комплексу Київської 

області є харчова промисловість, що  включає сукупність підприємств, цехів, 

виробництв, що виробляють продукти харчування. Харчова промисловість 

завершує виробничий цикл в продовольчому комплексі, значною мірою 

визначаючи економічну, соціальну й екологічну ефективність його 

функціонування. 

Харчова промисловість Київщини посідає важливе місце в 

господарському комплексі регіону. Так, зокрема, питома вага харчової 

промисловості протягом 1990-2000 рр., мала тенденцію до зростання і у 2000 р. 

досягла 24,7 %, тобто продукція харчової промисловості становила майже 

четвертину усього промислового виробництва регіону. В структурі виробництва 

товарів народного споживання на продовольчі товари в середньому по області у 

2000 р. припадало 59,4 %, причому в Білоцерківському, Броварському, 

Васильківському, Вишгородському, Кагарлицькому, Миронівському, Рокитнян-

ському, Таращанському, Тетіївському, Яготинському цей показник перевищував 

95%, а в Згурівському, Іванківському та Переяслав-Хмельницькому районах  -  

дорівнював 100 %. Крім того харчова промисловість Київщини відіграє вагому 

роль у забезпеченні продовольчими товарами населення України. 

                                                 

                                                                                                ©  С.П. Запотоцький, 2002 



 

 103 

Підприємствами харчової промисловості Київської області було вироблено 

більше половини загальнодержавного виробництва йогурту, вівсяної крупи, 

близько половини – гречаної крупи, понад третину – булочних виробів з муки 

вищого сорту, більше четвертини - молока незбираного, молока 

пастеризованого, кисломолочної продукції, крупи манної, вермішелі та фігурних 

виробів, ріжок, хліба житнього з обозної муки, понад п’яту частку загального 

виробництва макаронних виробів, хліба житнього з обдирної і сіяної муки, хліба 

пшеничного з муки 2 сорту, близько п’ятої частки – свинини 1 та 2 категорії. 

Харчова промисловість Київської області у 2000 р. налічувала 116 

підприємств. Найбільшу питому вагу в структурі харчової промисловості області 

мають цукрова, м’ясна та маслосироробна і молочна галузі. Так, зокрема, у 2000 

р.  питома вага цих галузей в загальному обсязі виробленої продукції харчової 

промисловості становила відповідно 16,6 %, 21,0 % та 19,8 %. Водночас, слід  

звернути увагу на те, що  протягом 1995-2000 рр. відбувалось скорочення питомої 

ваги цих галузей в загальній структурі виробництва продукції харчової 

промисловості, головним чином за рахунок зменшення  більш як в 2,5  рази 

питомої ваги в ній цукрової промисловості (з 42,8 до 16,6 %). 

Найбільша концентрація підприємств харчової промисловості 

спостерігається в лісостеповій і правобережній частині Київщини, а найменша – 

в поліській. Ще більш глибока територіальна диференціація спостерігається за  

обсягами  виробництва продукції харчової промисловості у вартісному виразі. 

Згідно статистичних даних, більше третини  всієї виробленої  харчовою 

промисловістю Київщини продукції припадало на Києво-Святошинський, 

Білоцерківський та Вишгородський райони. 

Інституційну структуру харчової промисловості регіону, що формувалась 

на 2000 р характеризували такі дані: до недержавної форми власності належало  

109 підприємств, або 94 % їх загальної кількості, якими було вироблено 

продукції на суму понад 761 млн. грн., або 91,6 % загального обсягу 

виробництва продукції харчової промисловості в вартісному виразі. 

В структурі недержавної форми власності переважну частину (107 з 109 

одиниць) складали колективні підприємства, які за організаційною формою, 

головним чином,  являли собою акціонерні товариства. Слід відзначити, що в 

інституційній структурі харчової промисловості на акціонерні товариства 

припадає більше половини  як від загальної чисельності підприємств, так і від  

обсягу виробленої продукції. 

Тенденції розвитку харчової промисловості та її окремих галузей  протягом 

1990–2000 рр. за таким узагальнюючим показником, як динаміка обсягу 

виробленої продукції характеризуються стрімким падінням обсягів виробництва. 

Так, зокрема, загальний обсяг продукції харчової промисловості у 1997 р. в 

порівняні з 1990 р. скоротився більш як вдвічі, майже в 3,7 рази за цей період 

скоротила обсяги виробництва  маслосироробна промисловість,  а м’ясна  -  

майже в 5 разів.   

В цукровій промисловості спад виробництва тривав до 1999 р., а обсяг 

виробленої продукції в цьому році був  більш як вдвічі нижчим від рівня 1990 р. 
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У 2000 р. практично по всіх галузях  харчової промисловості ця негативна 

тенденція була подолана. Так,  у 2000 р. в порівнянні з 1999 р., виробництво 

продукції харчової промисловості  зросло на  7 %, в тому числі цукрової та 

м’ясної на 16 %, маслосироробної і молочної – на  2 %.  

Проте, ситуація в галузі  продовжує лишатись складною, оскільки по 

обсягах виробництва більшості основних продуктів  харчування у 2000 р.  не 

вдалося досягнути навіть половинного рівня 1990 р., а при збереженні 

зазначених темпів зростання для відновлення  обсягів їх виробництва  потрібно 

буде не менше 10 років. Це підтверджується також даними, що характеризують 

динаміку обсягів виробництва  основних видів продукції харчової 

промисловості області у 1995-2000 рр. В 2000 р.  перевищення обсягів 

виробництва 1995 р. відбулося по ковбасних виробах на  32,4%,  незбираному 

молоку – на 9,2 %, сирах жирних – на 1,9, олії – на 11,8 %,  кондитерських 

виробах – у 3,8, а безалкогольних напоях – в 22 рази, однак по цілому ряду 

важливих  видів харчових продуктів збереглося значне відставання, зокрема по 

виробництву цукру-піску – на 47,3%,  м’яса – на 34,2, тваринного масла – на 

49,5, консервів - 8,0, хліба і хлібобулочних виробів – на 58,3, макаронних 

виробів – на 55,7, борошна - на 32,4,  круп – на 24,3, спирту – на 48,9, лікеро-

горілчаних виробів – на 85,6 %.  

Зовнішньоекономічні зв’язки  харчової промисловості Київської області,  як 

засвідчив проведений аналіз, не в повній мірі відповідають потребам і завданням її 

розвитку в регіоні і країні, не сприяючи підвищенню ефективності її 

функціонування. Спостерігається посилення сировинної орієнтації 

зовнішньоторговельних операцій, що є характерним для відносин країн третього 

світу, з розвиненими країнами. 

Так, експорт живих тварин та продукції тваринництва перевищував імпорт 

на  87,5 % і експортно-імпортне сальдо дорівнювало 4196,87 тис. дол. США. 

Експорт продукції  рослинного походження перевищував  імпорт на 2320,56 тис. 

дол. США, або на 31,2%. В той же час імпорт продукції харчової промисловості 

значно перевищував експорт, а саме майже в 4,5 рази. Від’ємне 

зовнішньоторговельне сальдо по продукції харчової промисловості дорівнювало 

22369,18 тис. дол. США, що майже вдвічі перевищує загальний обсяг  імпорту  

продукції тваринництва і рослинництва.  

Для Київської області, яка є регіоном  спеціалізації  на виробництві 

продовольчих товарів в Україні, таку ситуацію не можна вважати виправданою з 

жодних причин, вона не тільки не створює сприятливих умов для розвитку 

продовольчого комплексу регіону, але й є загрозливою для його продовольчої і 

економічної безпеки.  

Дослідження сучасного стану розвитку агропродовольчого виробництва 

було б неповним без розгляду особливостей територіального розміщення і 

розвитку різних складових елементів сільськогосподарського виробництва та 

тісно пов'язаних з ним переробних підприємств в середині досліджуваної 

території. При цьому мається на увазі, що перевага функціонування тих або 

інших галузей сільськогосподарського виробництва в різних адміністративних 
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районах Київщини визначається загальним рівнем розвитку продуктивних сил 

досліджуваної території, особливостями її природнокліматичних умов, 

наявністю трудових і екологічних ресурсів, спеціалізацією сільського 

господарства і переробної промисловості, транспорту, розселення населення та 

інших факторів. 

Основними критеріями при виділенні функціонально-територіальної 

структури регіонального ПК є рівень територіальної концентрації 

агропромислового процесу, ступіні, розвитку виробничо технічних і 

організаційних зв’язків між його елементами, характер організації і управління, 

місцеположення і величина переробних підприємств. Найважливішими 

елементами функціонально - територіальної структури регіонального ПК є: 

продовольчі пункти, центри, кущі, пункти і підрайони. 

Продовольчий пункт формується на основі заводу або цеху з переробки 

одного виду продукції в населеному пункті до 5 тис. чол. В столичній області їх 

налічується 32 і переробляють вони переважно плодоовочеву продукцію 

Найвища їх концентрація в Києво-Святошинському районі. 

Продовольчий центр - форма територіального зосередження регіонального 

ПК , що утворюється на базі населених пунктів від 5 до 10 тис. чол. і здійснює 

переробку одного або двох видів продовольчих ресурсів. В межах області їх 

функціонує 10. Вони найчастіше бувають районного (Бородянка, Баришівка, 

Володарка та ін.) та міського (Вишневе, Гребінки, Гостомель) типів. 

Продовольчі кущі формуються переважно в рамках адміністративних 

районів (Згурівка, Макарів, Богуслав, Ставище), а6о їх частин (Березань, Узин, 

Гребінки). В кожному з них розвиваються 3-4 галузі харчової промисловості, а 

середня чисельність населення становить 10-20 тис. чол. Таких елементів 

функціонально-територіальної структури 14. 

Продовольчий вузол - це місто, в якому розвиваються п'ять або більше 

галузей харчової промисловості, між підприємствами якого функціонують 

виробничо-технологічні, інфраструктурні, управлінські та інші зв'язки. 

Величина і тип населеного пункту, обсяг валової продукції харчової 

промисловості визначають внутрішню структуру продовольчого вузла. 

Вузлом столичного типу є Київський. Сировинні зв'язки його переробних 

підприємств охоплюють всю область, а з деяких видів продовольчих ресурсів 

виходять за її межі. Вузлом обласного типу є Білоцерківський, сировина для 

переробних підприємств якого поступає з декількох районів області (наприклад, 

м'ясні ресурси). Третій  тип вузлів представлений центрами адміністративних 

районів (Яготин, Кагарлик, Миронівка, Іванків, Обухів тощо). Всі розглянуті 

елементи функціонально-територіальної структури регіонального ПК 

формуються під впливом переважно економічних факторів, зокрема величини 

населеного пункту і потреб його населення в продуктах харчування. 

Під безпосереднім впливом територіальної диференціації природних умов 

утворюються продовольчо-територіальні  підрайони.  Вони є ареальними  

елементами функціонально - територіальної структури регіонального ПК. 

оскільки представляють собою ареали виробництва і переробки певних видів 
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сільськогосподарської продукції або територіальні поєднання різної 

спеціалізації. Вони об'єднують регіональні елементи, які розвиваються в межах 

політико-адміністративних одиниць ( ПК адміністративних районів).  

Виявлення суспільно-географічних підрайонів, розміщення тих або інших 

підгалузей і галузей агропромислового виробництва, стане для нас сприятливою 

нагодою для більш глибшого визначення регіональних особливостей їх 

розвитку. Як уже зазначалося, територія регіону обумовлюється значними 

внутрішніми відмінностями не тільки за ознакою природних умов і ресурсної 

бази, але й за спеціалізацією господарства окремих територій, ступенем 

урбанізації, розвитком населених пунктів, що розвиваються в зонах 

сільськогосподарського виробництва, розміщенням населення. 

Вже той факт, що Київський регіон витягнувся з півночі на південь більше 

ніж на 260 км, це і є характерним відбитком у відмінностях природних умов 

його північної та південної частин. Помітна різниця в кліматичних умовах 

відбилась на особливостях грунтово-рослинних зон, розташованих на територіях 

Полісся та Лісостепу. Зона Полісся спеціалізується на виробництві зернових 

культур (з переважанням жита), льону і тваринницької продукції м'ясо-

молочного напрямку. В Лісостепу вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, 

цукрові буряки, розвивають молочно-м'ясне тваринництво. В центральній 

частині Київської області, яка розташована у перехідній смузі від Полісся до 

Лісостепу, вирощують зернові культури, цукровий буряк, картоплю, а також 

розводять тваринництво м'ясо-молочного напрямку. 

За післявоєнні роки на території області були значно розширені посівні 

площі під цукровий буряк та інші кормові культури. Досвід всіх 

адміністративних районів області в розширенні посівних площ кормових і 

технічних культур сприяв створенню потужної кормової бази для розвитку 

тваринництва та удосконалення його спеціалізації. Тому цукрове виробництво 

охоплює майже всі частини області і об'єднує їх в єдиний цукропромисловий 

район з профілюючою роллю машинобудівної та харчової промисловості. 

Природно-географічні особливості і соціально-економічні умови області, 

які обумовили різні напрямки розвитку її окремих частин, наклали також свій 

відбиток на розміщення і розвиток міських населених пунктів, групування 

переробних виробництв в їх межах, питому вагу різних галузей у виробництві 

товарної продукції, інтенсифікацію і спеціалізацію сільського господарства 

розвиток транспортних шляхів сполучення та ін. 

Зараз на території Київської області досить чітко проглядаються контури 

трьох суспільно-географічних підрайонів, на територіях яких переважають ті або 

інші центри по переробці сільськогосподарської сировини, тобто міські 

поселення з притаманними їм функціональними особливостями. За рівнем 

розвитку господарства, галузевої структури промисловості, спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва, розвитку транспортних засобів, 

особливостей природнокліматичних та історичних умов найбільш доцільним є 

поділити територію Київської області на наступні спеціалізовані суспільно-

географічні підрайони: Північний, Центральний та Південний. 
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Північний суспільно-географічний підрайон. До складу підрайону 

входять території Іванківського та Поліського адміністративних районів. Ці 

райони розташовані у північній частині області, в смузі правобережного 

Полісся. Територія  підрайону лісиста, часто заболочена вздовж правого берега 

Дніпра та в нижній течії Прип'яті і Тетерева. Підвищена вологість та ранні 

заморозки вимагають застосування тут специфічних агротехнічних засобів 

вирощування окремих сільськогосподарських культур, виведення їх місцевих 

сортів.  

В господарстві Північного суспільно-географічного підрайону найбільше 

значення має сільське господарство зерново-картопляно-льонарського напряму з 

молочно - м'ясним тваринництвом. Вирощують тут жито, овес, гречку, 

пшеницю, кукурудзу, картоплю, хміль та льон.  

Велике значення в підрайоні має вирощування картоплі як продовольчої 

культури і сировини для крохмале - патокової промисловості. Провідною 

технічною культурою тут є льон, а також добре розвинене городництво. В 

поголів'ї тваринництва переважають корови та свині (Іванківський район); ВРХ 

та птиця (Поліський район). В промисловому відношенні підрайон розвинений 

досить слабо. Переробна промисловість тут базується на переробці місцевої 

сільськогосподарської сировини (заводи крохмале-патоковий, маслоробні, 

сироробні, хлібобулочних виробів та ін.). 

На території Північного підрайону зосереджено всього 6 міських поселень, 

з них 3 міста, в яких проживає 38,2 тис. чоловік міського населення, тобто 3,6 % 

від усього міського населення Київської області. До найважливіших центрів з 

виробництва продовольчої продукції відносяться Поліське та Чорнобиль. Іванків 

виступає центром агропродовольчого підрайону. На території підрайону 

розміщено 3 селища міського типу які виконують роль пунктів переробки 

сільськогосподарської сировини.  

Центральний суспільно-географічний підрайон. Центральний 

суспільно-географічний підрайон охоплює території Бориспільського, 

Бородянського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Києво-

Святошинського, Макарівського та Фастівського адміністративних районів. Ці 

райони територіально розміщені навколо Києва, добре зв'язані з ним 

різноманітними видами транспортних шляхів сполучення і сільське 

господарство їх спеціалізується насамперед на вирощуванні для задоволення 

потреб населення столичного міста овочів, фруктів, ягід, на виробництві 

молочно-м'ясної продукції. Центральний суспільно-географічний підрайон 

розташований у двох природно-географічних, зонах: Поліській (Бородянський,  

Броварський,  Вишгородський,  Києво-Святошинський, Макарівський 

адміністративні райони); Лісостеповій (Васильківський, Фастівський, 

Бориспільський адміністративні райони). 

Харчова галузь Центрального підрайону виробництва об'єднує цукрові, 

спиртові і крохмале-патоковий заводи, плодоовочекомбінати, масло - й 

молокозаводи, млини та інші підприємства, продукція яких в основному йде до 
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Києва для потреб кондитерської, спиртогорілчаної, хлібобулочної 

промисловості, або для безпосереднього споживання населенням міста. 

Вигідне суспільно-географічне положення Центрального підрайону по 

відношенню до Києва і добре розвинена мережа різноманітних шляхів 

сполучення зумовили розвиток спеціалізації сільськогосподарського 

виробництва на городництві, садівництві і ягідництві та інтенсивному 

молочному тваринництві. В залежності від віддалі від Києва в структурі 

посівних площ збільшується частка зернових і технічних культур. Так, у 

Бориспільському і Васильківському районах значні площі зайняті під цукровими 

буряками, а в Бородянському і Макарівському - під льоном-довгунцем. Тут 

вирощують із зернових культур: озиму і яру пшеницю, жито, ячмінь, просо 

горох, кукурудзу; із технічних культур: цукрові буряки і льон-довгунець; із 

овочевих: картоплю, столові буряки, капусту, помідори, огірки, цибулю, моркву, 

петрушку та ін. У приміській зоні Києва широко розвинене парникове 

овочівництво, продукція якого в основному йде для задоволення потреб 

населення столиці. Тваринництво цього підрайону спеціалізується на 

виробництві молочної і м'ясної продукції, а також на розвитку птахівництва. 

Значні площі відведено підсади, ягідники та виноградники. 

На території Центрального суспільно-географічного підрайону 

зосереджено 28 міських поселень, з них 8 міст, у яких проживає 520,1 тис. 

чоловік міського населення, тобто 48,6 % від всього міського населення 

Київської області. Найважливішими центрами агропродовольчого виробництва є 

Вишгород, Васильків, Бровари, Бориспіль, Бородянка, Фастів. Тут сформувались 

Макарівський, Васильківський агропродовольчі кущі. Вузлом столичного типу є 

Київський. У підрайоні, як уже зазначалося вище зосереджено 20 селищ 

міського типу, які виконують роль пунктів переробки сільськогосподарської 

сировини в сільській місцевості. 

Південний суспільно-географічний підрайон. До складу даного 

підрайону входять 15 адміністративних районів (Баришівський, 

Білоцерківський, Богуславський, Володарський, Згурівський, Кагарлицький,  

Миронівський, Обухівський,  Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, 

Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський та Яготинський). Всі 

названі адміністративні райони розміщені на території південної частини області 

від залізничної лінії Фастів-Васильків-Бориспіль та на лівому березі р. Супій. 

Земельні угіддя розташовані в правобережній і лівобережній частині Лісостепу. 

Територія суспільно-географічного підрайону переважно підвищена, 

горбиста, ґрунти чорноземні. Показники вологості повітря і кількості опадів тут 

найменші в області, ґрунтові води залягають на значній глибині. В цілому 

природні і кліматичні умови підрайону досить сприятливі для ведення 

сільськогосподарського виробництва, особливо для вирощування цукрових 

буряків та організації їх переробки. 

В структурі промислового виробництва переважаюче місце належить 

харчовій промисловості, насамперед цукровій. Промислові підприємства 

промисловості зосереджені в основному у містах і селищах міського типу, які 
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виконують господарські функції районних та організаційно-культурних центрів 

в сільській місцевості однойменних адміністративних районів. 

Сільськогосподарське виробництво суспільно-географічного підрайону 

спеціалізується на вирощуванні пшениці, цукрових буряків, городніх культур. 

Значні площі земельних ресурсів тут зайняті під сади та ягідники. В структурі 

посівних площ переважне місце належить таким важливим 

сільськогосподарським культурам, як пшениця, ячмінь, кукурудза та бобовим. 

Важливе місце належить також технічним культурам - цукровим бурякам, 

хмелю, лікарським рослинам. У південних адміністративних районах 

розвивається виноградарство. Значне місце в господарстві підрайону належить 

тваринництву, яке спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби, 

розвитку свинарства та вівчарства. 

Південний суспільно-географічний підрайон належить до найбільш густо 

заселених частин Київської області. На його території зосереджено 21 міське 

поселення, з них 14 міст, в яких проживає 511,7 тис. чоловік міського населення 

області. Найважливішими центрами з виробництва сільськогосподарської 

продукції є Тараща, Тетіїв, та інші. Богуслав, Переяслав-Хмельницький, Сквира 

сформувались, як агропродовольчі кущі підрайону. Миронівка, Вузлами 

районного типу тут є Кагарлик, Обухів Яготин. На території підрайону 

зосереджено 7 селищ міського типу, які теж мають потужності з переробки 

сільськогосподарської продукції. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що сучасний  стан розвитку і рівень 

ефективності харчової промисловості в Київському регіоні, труднощі та 

проблеми її функціонування в значній мірі  зумовлювалися дією тих самих 

чинників, що визначали тенденції розвитку харчової промисловості в країні у 

цілому, а саме: значні недоліки в  організації переходу до  ринкової системи 

господарювання, зокрема поспішне проведення приватизації підприємств та 

лібералізації економічних процесів, в результаті чого була втрачена керованість 

розвитком окремих галузей, підприємств і виробництв:  значне скорочення 

обсягів виробництва вітчизняної сільськогосподарської продовольчої сировини, 

що призвело до різкого зменшення виробництва продовольчих товарів і 

збільшення питомих витрат на їх виробництво; значний рівень зносу 

виробничих фондів підприємств харчової промисловості; відсутність чітких 

науково обґрунтованих ринкових моделей розвитку і ефективного 

функціонування окремих галузей і виробництв харчової промисловості з 

урахуванням регіональних особливостей; психологічна і професійна 

непідготовленість керівних працівників і спеціалістів галузі до господарювання 

в ринкових умовах; відчутна втрата зовнішніх ринків збуту продукції; 

недосконалість ринкових економічних відносин, що проявляється в поширені 

бартеру та  роботі на давальницькій сировині; недотримання законів і вимог 

територіального поділу праці; недосконалість фінансово-кредитних механізмів 

та необґрунтованість системи оподаткування, які не враховують специфічних 

особливостей харчової промисловості, зокрема: характеру і значення продукції, 

що виробляється, особливої ролі галузі у відтворенні населення як головної 
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продуктивної сили та ін.; відсутність затверджених довго-, середньо- та 

короткострокових національних та  регіональних програм розвитку харчової 

промисловості. 
 

 

УДК 911.3 

Ю.Г. Прав, заст. директора,  

Науково-дослідний інститут регіональної політики 

 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 
 

ПЕРВИННИЙ РИНОК ЖИТЛА УКРАЇНИ 

/економіко-географічний аспект дослідження/ 

 

Зроблений у статті регіональний аналіз первинного ринку житла України 

унаочнив необхідність якнайшвидшого впровадження сучасних систем 

житлового кредитування в України, які за умов переходу до нового типу 

економіки є основним виходом із скрутного становища, в якому опинилося 

житлове будівництво України. 

Regional analysis of primary real estate market of Ukraine has been proved the 

necessity of implementation of mortgage as soon as possible. Underlined that this 

system is the most spread all over the world as the instrument of the housing 

construction.  

 

Активна житлова політика, перехід до широкомасштабного житлового 

будівництва – вагомий чинник загального оздоровлення економіки, 

інтенсифікації розвитку внутрішнього ринку, посилення його соціальної 

спрямованості.  

У зв'язку з реформуванням економіки країни, що призвело до істотних 

змін в галузі житлового будівництва, корегування законодавчої бази, соціальних 

перетворень тощо, взаємини між державою, виробниками і споживачами житла 

набули нового змісту. Виникнув значний ринок житла зі своїми механізмами 

функціонування, що впливають на функціонування всієї економічної системи. 

Проте вивчення цього ринкового сегменту з метою використання в регіональній 

політиці майже не ведеться і носить фрагментарний характер. У той же час не 

викликає ніяких заперечень, що рішення органів влади і суб'єктів 

господарювання щодо ринку житла повинні бути обґрунтованими і зваженими, 

базуватися на комплексних дослідженнях. У зв'язку з цим розглянемо деякі 

особливості сучасного стану ринку житла в Україні, що можуть слугувати базою 

для аналізу ефективності і можливих наслідків прийняття таких рішень. 

Соціально-економічна криза, що спостерігається в Україні, отримала своє 

відбиття й на ринку житла. Обсяги введення в експлуатацію загальної площі 

житлових будинків у 2001 р. хоча й збільшилися порівняно з попереднім роком 

на 3,6%, але порівняно з 1990р. вони скоротилися в 3 рази, а з 1985 р. - у 3,3 

рази. Причому стагнація спостерігається не тільки на державному первинному 

© Ю.Г. Прав, 2002 



 

 111 

ринку житла. Обсяги будівництва житла підприємствами, організаціями і 

кооперативами за цей час зменшилися в 10-12 разів. 

За період з 1995 по 2000 роки введено в експлуатацію будинків загальною 

площею 39339 тис. кв. м, що в середньому складає 6556,5 тис. кв. м на рік (тоді 

як протягом тільки 1990 р. було введено в експлуатацію 17447 тис. кв. м). 

Протягом цього ж періоду частка державного житлового будівництва склала 

25% від загальної кількості введеного житла (у 1990 р. - близько 60%). Таким 

чином, маємо тенденцію ослаблення ролі держави у формуванні первинного 

ринку житла. 

Слід також зазначити, що переважна більшість обсягів житлового 

будівництва припадає на міські поселення. У сільській місцевості за період з 

1995 по 1998 роки уведено в експлуатацію 6 079 тис. кв. м загальної житлової 

площі, що становить лише 18% від усього побудованого за цей час житла. 

Середній річний показник кількості введеного в експлуатацію житла в сільській 

місцевості за цей час складав 1520 тис. кв. м (у 1990 р. - 3423 тис. кв. м). 

Уведення в експлуатацію житла по регіонах держави є вкрай 

нерівномірним (табл. 1). Протягом 1996-1999р. найбільше здано житла в м. 

Києві (2 261 тис. кв. м загальної площі), Донецькій (1 678 тис. кв. м), 

Дніпропетровській (1 668 тис. кв. м) і Київській (1 641 тис. кв. м) областях. 

Найгірші показники за цей період були в Тернопільській (450 тис. кв. м), 

Кіровоградській (471 тис. кв. м) і Чернігівській (476 тис. кв. м) областях. Це 

свідчить про те, що індустріальні області традиційно випереджають за 

показниками будівництва житла аграрні області. 

Позитивні зрушення в економіці держави, які спостерігаються останнім 

часом (табл. 2), в недалекому майбутньому дозволять здійснювати давно вже 

назрілі важливі соціальні програми з поліпшення якості життя громадян, до яких 

відноситься і житлове будівництво. 

Важливість будівництва нового житла пов'язана ще і з тим, що близько 

половини нинішнього житлового фонду України (який на 97% був сформований 

до 1991 р.) складають панельні середньо- і багатоповерхові будинки із середнім 

терміном експлуатації приблизно 30 років. Стан багатьох таких будинків уже 

сьогодні є незадовільним. 

Фінансування житлового будівництва передбачається як з державного 

бюджету, так і з недержавних джерел - заощаджень громадян, коштів приватних 

організацій і фірм, позик банків тощо. 

Проте слід відзначити, що державне фінансування в сучасних умовах 

ринкової економіки матиме другорядне значення і залишиться основним 

засобом забезпечення житлом лише вузького прошарку так званих пільгових 

категорій населення. Основою ж нової системи житлового будівництва повинне 

стати іпотечне кредитування. 

Інакше кажучи, в державі найближчим часом має бути створена іпотечна 

система кредитування, яка дозволить кожному громадянину України з середнім 

достатком звернутися до банку чи іншої фінансово-кредитної установи для 

отримання кредиту на придбання житла, яке є заставою  під кредит.  Якщо  такої
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Таблиця 1 
Уведення в експлуатацію житлових будинків по регіонах України (тис. кв. м загальної площі) 

Регіон Рік уведення в експлуатацію 

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

АР Крим 719 621 451 368 368 217 250 179 

Області:  

 Вінницька 561 540 293 237 211 153 225 141 
Волинська 358 360 200 131 124 128 186 126 

Дніпропетровська 1829 1693 559 514 362 403 389 431 

Донецька 1855 1505 591 486 431 385 376 344 
Житомирська 560 560 282 216 179 145 140 118 

Закарпатська 343 311 198 172 171 146 218 213 
Запорізька 819 777 289 254 238 149 163 131 

Івано-Франківська 368 408 267 173 205 203 238 217 

Київська 998 850 634 462 454 375 350 337 
Кіровоградська 569 431 216 129 129 109 104 78 

Луганська 817 819 306 316 255 225 199 181 

Львівська 755 888 419 392 372 368 353 372 
Миколаївська 512 543 270 164 138 136 116 101 

Одеська 900 791 401 327 253 288 296 268 

Полтавська 775 695 344 296 266 262 217 169 

Ровенська 443 395 219 139 144 149 175 107 
Сумська 572 498 212 156 137 127 148 110 

Тернопільська 268 291 187 129 121 87 113 149 

Харківська 1401 1009 603 361 368 312 306 249 

Херсонська 490 498 252 169 133 137 130 128 

Хмельницька 516 470 296 243 278 258 257 168 

Черкаська 612 509 277 178 173 159 147 109 

Чернівецька 259 277 175 132 145 142 109 116 

Чернігівська 431 481 213 147 112 108 109 95 

м. Київ 1287 1157 410 419 504 603 735 859 

м. Севастополь 176 124 99 44 98 74 98 62 

Україна 19193 17447 8663 6754 6369 5848 6147 5558 
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Таблиця 2 

Основні показники соціально-економічного розвитку України в 1990-2001 роках 

Показник 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Реальний ВВП 

(у відсотках до попереднього 

року) 

- 91,3 90,1 85,8 77,1 87,8 90,0 97,0 98,1 99,8 105,9 109,1 

Індекс виробництва промислової 

продукції 

(у відсотках до попереднього 

року) 

99,9 95,2 93,6 92,0 72,7 88,0 94,9 99,7 99,0 104,0 112,9 114,2 

у т; ч. товарів народного 

споживання 
105,8 94,9 90,6 84,1 75,0 82,2 82,2 88,1 100,0 107,2 124,5 117,7 

Індекс виробництва продукції 

сільського господарства (у 

відсотках до попереднього року) 

96,3 86,8 91,7 101,5 83,5 96,4 90,5 98,1 90,2 93,1 109,8 109,9 

Інвестицій в основний капітал 

(у відсотках до попереднього 

року) 

101,9 92,9 63,1 89,6 77,5 71,5 78,0 91,2 106,1 100,4 114,4 117,2 

Прямі іноземні інвестиції з 

початку інвестування (млрд. дол. 

США на кінець року) 

- - - - 0,5 0,9 1,4 2,1 2,8 3,3 3,9 4,4 

Безробіття на кінець року 

(у   відсотках) 

  0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 2,3 3,7 4,3 4,2 3,7 

Складена автором за даними Держкомстату України [1,3]. 
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системи створено не буде, то можна поставити під сумнів реалізацію завдань з 

будівництва житла, закладених у нормативно-правових актах держави. 

Підтвердимо цю тезу на прикладі реалізації постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-

2004 роки" від 27 серпня 2000 р. № 1347, згідно якої протягом 2000-2004 років в 

Україні передбачається ввести в експлуатацію житла в загальному обсязі 

44044,1 тис. кв. метрів, у т.ч. нового - 42898,8 тис. кв. метрів. Причому 34004,7 

тис. кв. метрів площі житла (77%) заплановано звести в містах, 10039,4 тис. кв. 

метрів (23%) - у сільській місцевості. 

Питома вага площі житла, що передбачається для зведення в сільській 

місцевості, трохи перевищує питому вагу сільських жителів (21%). На це є 

багато причин. Одна з них полягає в тому, що сучасна урбанізація в Україні, як і 

в багатьох інших країнах світу, супроводжується урбанізацією поширенням 

міських форм і умов життя на сільську місцевість. Це вимагає зведення для 

сільських жителів житла більшої площі і підвищеної комфортності. 

Найбільші обсяги введення в експлуатацію житла передбачаються в 

м.Києві (11,0% від загальної площі його введення по країні). Далі йдуть 

Дніпропетровська (6,7 %), Донецька (6,6 %), Львівська (6,3 % ), Харківська 

(5,5%), Одеська (5,2%) області, а також Автономна Республіка Крим (4,5%). 

Заплановані обсяги зведення житла в регіональному аспекті в цілому 

корелюються з кількістю осіб, що знаходяться на квартирному обліку, про що 

свідчить зроблений нами кореляційний аналіз даних явищ. Відповідно найменші 

площі введення в експлуатацію житла в 2000-2004 роках припадають на 

Чернівецьку (1,6%), Тернопільську (1,7%), Миколаївську (1,8%), Закарпатську 

(2,0%) і Кіровоградську (2,2%) області (табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники введення в експлуатацію житла в 1999 році і прогнозні обсяги 

введення житла на 2000-2004 роки 
 

Регіон Введено в 

1999 р. 

Обсяги введення житла по роках (прогноз) 

2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004 

АР Крим 249,9 302 350 400 445,5 499.9 1997,4 

Вінницька 213,2 253,2 295,6 337,6 380 426 1692,4 

Волинська 188,9 190 228 273,6 328,3 380 1399,9 

Дніпропетровська 385,1 430 490 580 675 770 2945 

Донецька 363,7 415 500 585 670 765 2935 

Житомирська 136,2 159,8 194,6 220,5 246,2 281,2 1102,3 

Закарпатська 203 171,1 139,7 153,8 189,9 236,9 891,4 

Запорізька 161 170 200 240 280 320 1210 
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Регіон Введено в 

1999 р. 

Обсяги введення житла по роках (прогноз) 

2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004 

Івано-Франківська 231,9 247,7 264 288 334,4 400,1 1534,2 

Київська 341,8 355 375,6 390,8 399,1 429,9 1950,4 

Кіровоградська 102,8 137 168,5 192,6 217,1 244,5 959,7 

Луганська 196,5 206,3 242 272 336 393 1449,3 

Львівська 342 374 474 601 662 684 2795 

Миколаївська 114 111 141,8 160 182,7 210,1 805,6 

Одеська 293,8 337,3 399,9 462,5 522,9 587,6 2310,2 

Полтавська 215 222 259 310 375 430 1596 

Рівненська 169,5 185 214 250 291 340 1280 

Сумська 147,1 161,8 . 194,2 252,5 328,3 431,3 1368,1 

Тернопільська 104,6 105 122 151 180 209 767 

Харківська 304 365,2 425,4 489 551,4 615,8 2446,8 

Херсонська 127,8 167,1 175,1 199 225 250 1016,2 

Хмельницька 259,9 246,4 279,9 298,5 307,3 338,6 1470,7 

Черкаська 137,2 176,4 204,6 237,3 275,2 321,8 1215,3 

Чернівецька 104,7 105 110 115 122 241 693 

Чернігівська 101,6 120 140 160 180 205 805 

м. Київ 735 857,5 1000 1000 1000 1000 4857,5 

м. Севастополь 90,7 99,2 106,1 110,3 114,5 120,6 550,7 

Усього 6020,9 6670 7694 8730 9818,8 11131,3 44044,1 

Джерело: додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000р. № 1347. 

Досягнення передбачених обсягів житлового будівництва і нарощування 

у зв'язку з цим обсягів випуску будівельних матеріалів і виробів покликані у 

першу чергу поліпшити житлові умови близько 2,6 млн. осіб, скоротити термін 

перебування громадян на квартирному обліку і збільшити кількість робочих 

місць у сфері будівництва, на підприємствах будівельної індустрії і 

промисловості будівельних матеріалів на 170 тис. одиниць. 

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла 

передбачається залучення 35700 млн. гривень коштів з різних джерел 

фінансування, а саме: 

- державного бюджету - 2 відсотки; 
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- місцевих бюджетів - 9 відсотків; 

- іпотечного й іншого видів кредитування - 20 відсотків; 

- населення - 45 відсотків; 

- підприємств, установ і організацій - 21 відсоток; 

- інших джерел - 3 відсотки. 

Загальносвітова практика передбачає маргінальну модель державного 

інвестування житлової сфери, коли за рахунок державних коштів 

забезпечуються житлом тільки соціально незахищені верстви населення. В 

Україні також фінансування будівництва житла громадян, що мають потребу в 

соціальному захисті з боку держави, передбачається здійснювати за рахунок 

державного і місцевого бюджетів, а також із залученням іноземних інвестицій 

та кредитів, коштів підприємств (об'єднань), установ, організацій різних форм 

власності, в тому числі благодійних фондів, громадян, а соціальної й 

інженерно-транспортної інфраструктури - за рахунок місцевих бюджетів. 

Для реалізації цього пріоритету у забезпеченні населення України 

держава має сприяти створенню інституту соціального житла, яке 

надаватиметься у межах установленої норми громадянам, що потребують 

поліпшення житлових умов та соціального захисту з боку держави у зв'язку з 

хворобою, втратою працездатності, втратою годувальника, безробіттям з не 

залежних від них обставин, старістю та в інших випадках, визначених 

законодавством України, розробити порядок надання соціального житла та 

порядок фінансування і кредитування його будівництва, запровадивши 

систему стимулювання, у тому числі податкового, інвесторів і забудовників. 

В житловій політиці виділяються деякі категорії громадян, які є 

працездатними й відносно платоспроможними, але забезпечення їх житлом 

потребує деяких кроків з боку держави. А саме:  

- молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни; 

На цей час в Україні з 2,5 млн. молодих родин близько 800 тисяч мають 

потребу в поліпшенні житлових умов: тільки 33% молодих родин мешкають в 

окремих квартирах (для всіх родин цей показник складає 56,3%). Близько 31% 

молодих родин узагалі не забезпечені житлом, але, разом з тим, саме в цих 

родинах народжується до 80% дітей.  

Протягом останніх 10 років в Україні працює Програма молодіжного 

житлового кредитування, через яку на досить пільгових умовах (термін кредиту 

– 30 років, відсотки за користування кредитом – 3% річних, система пільг, 

початковий внесок – 6% від вартості квартири) молоді люди мають можливість 

отримати житло. Вона здійснюється через Фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву, щорічне виділення коштів для цього передбачається у 

Державному бюджеті України окремим рядком, також залучаються кошти 

місцевих бюджетів та підприємств (об'єднань), установ, організацій, кредитних 

спілок, громадян. У Державному бюджеті на 2002 рік передбачалося на 

виконання Програми 73,5 млн грн., але станом на листопад цього року 

профінансовано тільки 40% від запланованого обсягу. 

Суттєво, що Програма не є витратною для держави. Вона економічно 
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вигідна, має ряд переваг: залучення в будівництво житла власних коштів 

громадян, створення нових робочих місць, здешевлення будівництва за рахунок 

добудування об'єктів незавершеного будівництва, зменшення соціальної 

напруженості в суспільстві, збільшення народжуваності дітей, зменшення 

міграційних процесів, подальше реінвестування коштів - відповідно надання 

нових кредитів – а це додаткове забезпечення громадян житлом. 

Держава, визнаючи не тільки доцільність і необхідність здійснення 

«капітальних вкладень» у майбутнє, створюючи умови для нормальної 

життєдіяльності молодої сім'ї, все ж не робить подарунка в чистому вигляді. 

Молодіжний кредит, при всій своїй пільговій привабливості, залишається 

кредитом, який необхідно повертати. Отже, сім'я, що отримала житло в кредит, 

разом з новою квартирою отримує стимул до продуктивної праці і додаткову 

частку відповідальності, а значить, відбувається формування сьогоднішнього 

громадянина.  

- сільське населення; 

Розширювати можливості інвестування житлового будівництва на селі 

відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222 "Про 

заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" мають 

місцеві фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 

регіональні програми індивідуального житлового будівництва "Власний дім". 

Але ця Програма теж стримується через недостатнє фінансування та 

неврегульовану законодавчу базу. У 2000 році введено в експлуатацію більше 

20 тисяч кв.м. загальної площі житла та надано кредитів населенню на 

спорудження житла на суму 20 млн грн., у тому числі з Державного бюджету – 

4,2 млн.грн.. 

- військовослужбовці та члени їх сімей 

Фінансування комплексної програми забезпечення житлом 

військовослужбовців та членів їх сімей має здійснюватися за рахунок 

бюджетних та позабюджетних коштів із залученням інвестицій та кредитних 

ресурсів з урахуванням специфіки функціонування Збройних Сил України та 

інших військових формувань, створених згідно з законодавством. Відповідно до 

Закону України від 24.04.96 р. N143/96-ВР "Про внесення доповнень до деяких 

законодавчих актів України з питань оподаткування" інвесторам будівництва та 

придбання житла для військовослужбовців передбачалися  відповідні пільги при 

сплаті податків на добавлену вартість та на прибуток. Але загалом, ця програма 

теж мала більш декларативний характер, і на цей час тільки працюють деякі 

регіональні програми забезпечення житлом військовослужбовців та 

корпоративні програми, наприклад, програма ―Київміськбуду‖. Відповідно до 

Комплексної програми забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей (за 

даними Міноборони) у 2000 році введено 1067 квартир, що менше проти 1999 

року на 10%. 

У той же час передбачене державою запровадження таких фінансово-

кредитних механізмів житлового будівництва, як кредитування будівництва і 

придбання житла під заставу цього житла (іпотечне кредитування), 
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фінансування житлового будівництва за рахунок житлових заощаджень 

громадян і спеціалізованих недержавних фондів, надання цільових житлових 

позик тощо за умов переходу до нового типу економіки є основним, якщо не 

єдиним, виходом із того скрутного становища, в якому опинилося житлове 

будівництво. Бо саме ці механізми є найуживанішими по всьому світові. 

Сьогодні в розвинутих капіталістичних країнах понад 90% відсотків всього 

житла будується за рахунок приватних коштів; у США за рахунок державних 

коштів будується менше одного відсотка житла. 

Проте слід наголосити, що тяганина зі створенням іпотечного ринку в 

Україні (―Закон про іпотеку‖ досі не прийнято, на відміну від сусідніх держав, 

зокрема й Росії) призводить до невиконання поставлених Кабінетом Міністрів 

України завдань у галузі житлового будівництва. 

Так, порівняння передбачуваних прогнозом (табл. 3) і реальних (табл. 1) 

показників зведення житла в 2000 році дозволяє зробити висновок, що їх 

виконання в цілому по Україні складає 83,3% від прогнозу. Лише п'ять регіонів 

України впоралися з поставленим завданням, а саме: Тернопільська (141,5% від 

прогнозного), Закарпатська (124,7%), Чернівецька (110,8%), Дніпропетровська 

(100,2%) області й м. Київ (100,2%). 

Причина, на нашу думку, полягає в тому, що в державі (за винятком 

окремих регіонів) не впроваджується система іпотечного кредитування. Цей 

висновок випливає з того, що прогноз справдився лише в тих областях, де були 

заплановані найменші обсяги введення житла в експлуатацію (Закарпатська, 

Тернопільська, Чернівецька області), а також у тих, де позитивний результат був 

досягнутий за рахунок впровадження іпотечного експерименту, який 

реалізується холдинговою компанією "Київміськбуд" і акціонерним 

комерційним банком "Аркада" (Київська й Дніпропетровська області). 

Сьогодні на ринку цільового житлового кредитування працює не більш 

десяти банків, які використовують термін ―іпотечне кредитування‖ як надання 

кредиту під заставу квартири (дому), що купується. На первинному ринку банки 

працюють спільно з будівельними організаціями. Основні оператори-тандеми 

ринку: банк ―Аркада‖ – ХК ―Київміськбуд‖, ―Правекс-банк‖ (через КТ 

―Українська лізингова компанія‖) – ГХО ―Житло-Інвест‖, ―Укрсоцбанк‖ – ВО 

―Познякижитлобуд‖ тощо. 

Якщо узагальнити умови кредитування фізичних осіб різними банками на 

покупку житла, то вони такі: максимальний термін кредиту, як правило, не 

перебільшує 5 років, мінімальний початковий внесок – 30-40% від вартості 

квартири, відсоткова ставка за кредитом – не нижче 14% річних в валюті та 10,5-

26% річних в гривні (виняток – лише схема кредитування Ощадбанку, яка не 

передбачає початкового внеску).  

Таким чином, регіональний аналіз первинного ринку житла унаочнив 

необхідність розробки рекомендацій щодо якнайшвидшого впровадження 

системи іпотечного кредитування в України, що стане об'єктом наших 

подальших досліджень і відповідних публікацій. 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО 

КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті розглядаються особливості поширення рекреаційних ресурсів на 

території Вінницької області та їх значення для формування і розвитку 

туристсько-рекреаційного комплексу регіону.  

The article deals with the peculiarities in broadening of recreation resources in 

the territory of Vinnitsya region and their meaning for forming and development of the 

regional tourist-recreation complex.  

 

У Вінницькій області є природні та соціально-економічні рекреаційні 

ресурси. До перших відносять: бальнеологічні (мінеральні води), бальнеогрязеві 

(запаси грязей), кліматичні, фітолікувальні (лісові та паркові насадження), 

ландшафтні (придатні  для тривалого відпочинку). До соціально-економічних – 

об’єкти культури, пам’ятки історії, архітектури, археології та етнографії.  

Серед природних рекреаційних ресурсів регіону найбільшої уваги 

заслуговують мінеральні води, наявність яких є одним з найважливіших 

факторів лікувальної рекреації. У Вінницькій області працює близько 30 

свердловин радонових мінеральних вод  з добовим дебітом понад 2 тис. 

кубометрів, які сконцентровані в районі міста Хмільника.  Високий вміст радону 

дозволяє лікувати нервову систему, серцево-судині захворювання, ревматизм та 

інші недуги.  Але для лікування їх використовується лише 17,6%. Отже, значні 

запаси лікувальних мінеральних вод ще не використовуються, і в перспективі на 

їх базі можуть бути збудовані нові лікувальні заклади.  

У Вінницькій області існує і декілька родовищ торф’яних грязей, але 

практично використовується лише одне – Войтовецьке у Хмільницькому районі.  

Прекрасні смакові, а також лікувальні якості має вода „Реґіна‖ з джерела 

с.Житники Мурованокуриловецького району.    

Клімат Вінницької області  також є надзвичайно привабливим для туристів. 

© С.І. Іщук, Г.В. Чернова, 2002 
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Переважає сонячна погода з помірною вологістю та слабкими вітрами. Весна 

іноді буває затяжною, літо завжди тепле, але не жарке. Осінь здебільшого суха, 

зима м’яка з частими відлигами. Середня температура січня становить – 5,6
о
С, а 

липня  + 18,8
о
С.   Кількість опадів коливається від 480 до 550 мм на рік. 

Важливе значення для лікування і відпочинку населення мають 

фітолікувальні ресурси. Лісистість Вінницької області становить 14,1%. 

Рекреаційне значення лісів полягає в створенні чудових краєвидів, привабливих 

ландшафтів, підвищення вологості повітря, його очищенні від промислових та 

комунальних забруднень та ін..    

До рекреаційних ресурсів належать також об’єкти природно-заповідного 

фонду.  Заповідність Вінниччини становить 0,75 %.   До заповідних територій 

належать: заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва.   Заповідні території зберігають унікальні і рідкісні 

поєднання  живої та неживої природи, які можуть бути використані для розвитку 

туризму, лікування та відпочинку населення.  

 Проте, на наш погляд, найбільшу цінність мають соціально-економічні 

рекреаційні ресурси.  На території Вінницької області нараховується більше 3,5 

тис. пам’яток історії та культури, в 19 державних і 23 народних музеях 

зберігається більше 170 тис. музейних предметів.  

  Археологічні пам’ятки сконцентровані переважно в басейнах Південного 

Бугу і Дністра. Вони представлені поселеннями, курганами, городищами, 

могильниками різних періодів історії [1].   

Серед регіонів Поділля Вінниччина відрізняється особливою архітектурно-

ландшафтною своєрідністю. До державного реєстру нерухомих об’єктів 

культурної спадщини області внесено 580 пам’яток архітектури та 

містобудування. 

Серед архітектурної спадщини регіону особливий інтерес становлять 

замкові комплекси XVI-XVIII ст., фрагменти яких збереглися і частково 

відображають систему оборонних укріплень. Одним із наймогутніших на 

Поділлі був замок у м. Бар (1538 – 1540 р.р.).  В цей період були засновані замки 

в с. Селище Тиврівського району, с. Іванів (Янові) Калинівського району, 

Шаргороді, Хмільнику, а пізніше – у Шпикові Тульчинського району, 

Мурованих Курилівцях.  

Найдавнішими комплексами культового призначення є скельний монастир в 

с.Лядова Могилів-Подільського району (ХІ ст.) та монастир у Бершаді (XVIII – 

XIX ст.  ст.). Найбільш різноманітними за своєю архітектурою серед пам’яток 

Вінниччини є численні дерев’яні церкви та дзвіниці XVIII – поч. ХХ ст.. 

Основними з них є Миколаївська церква у Вінниці (1746 р.), Церква Різдва 

Богородиці в Печері (1764 р.), Михайлівська церква у Вороновиці (1752 р.), 

Михайлівська церква у Дашеві (XVIII ст.).  

У сфері будівництва католицьких монастирів і костьолів у XVII- VIII ст.ст. 

на території регіону знайшли найвиразніше втілення стильові риси бароко під 

впливом західноєвропейської архітектури. Особливе значення мають монастирі-

фортеці, зокрема, Єзуїтський та Домініканський у м. Вінниці, Домініканський 
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монастир в с. Мурафі Шаргородського району (1624 р.), монастир тринітаріїв у 

Браїлові Жмеринського району, монастир кармелітів у Бару. Пізніше католицькі 

монастирі почали розвиватися як православні. На сьогодні діючим залишився 

монастир у Браїлові [2].  

Найвагомішою є архітектурна спадщина садово-паркових комплексів і 

ансамблів збудованих в середині ХІХ – початку ХХ ст.ст. На території області їх 

нараховується близько 60.  

Серед добре збережених пам’яток можна назвати палацовий ансамбль 

Ф.Потоцького в м. Тульчині, садиба Можайських в смт.Вороновиці Вінницького 

району, садиба Грохольських на П’ятничанах в м.Вінниці, палацовий комплекс 

Потоцьких-Щербатових в м. Немирові, палацовий комплекс в с.Верхівці 

Тростянецького району, садиба Ксідо в м.Хмільнику. 

З Вінниччиною пов’язані імена багатьох видатних вчених, письменників, 

композиторів тощо. Пам’ятником відомому художнику В.А.Тропініну стала 

спроектована ним церква в с.Кукавка Могилів-Подільського району. В 

м.Вінниці працює музей-садиба М.Коцюбинського, де зберігаються пам’ятки 

літературної спадщини письменника, знаходиться меморіальна садиба та 

усипальня М.І. Пирогова – всесвітньо відомого лікаря, вченого і педагога. З 

Вінниччиною пов’язані імена російського композитора П.І. Чайковського та  

винахідника першого літака О.Ф. Можайського.  

Увічненням історичних подій національно-визвольної боротьби 

українського народу стали пам’ятники Івану Гонті в с. Готівка Чернівецького 

району, Данилові Нечаю в смт. Брацлав Немирівського району, пам’ятник на 

місці битви військ Б.Хмельницького біля с. Четвертинівка  Тростянецького 

району та ін..  

У Вінницькій області багато осередків гончарства, ткацтва, вишивки, 

писанкарства, витинанки, різьблення. Серед них особливо виділяються 

с.Клембівка, що на Ямпільщині (вишивка), с. Бубнівка Гайсинського району 

(гончарство), с. Слобода Яришівська Могилів-Подільського району (витинанка), 

м.Немирів (народне малярство) та деякі інші [3]. 

Таким чином, Вінницька область має надзвичайно великий  рекреаційний 

потенціал, що може слугувати значним поштовхом до подальшого 

функціонування існуючих та виникнення нових туристських підприємств.  

У Вінницькій області станом на 01.01.2002 р. 41 суб’єкт отримав ліцензію 

на право займатися різними видами туристської діяльності, а на 01.01.2001 р. 

було зареєстровано лише 27. З них протягом 2001 року надавали туристичні 

послуги 26.  

Найбільшу кількість туристів обслуговують такі провідні організації та 

фірми, як:   ЗАТ „Вінницятурисит‖,  ПНВП „Світовид‖, ПМП „Спадщина‖, ВФ 

„Динамо‖, БММТ „Супутник‖ та деякі інші.  

Власні підприємства харчування (ресторани, бари, кафе) є в наявності 

тільки у трьох туристичних організаціях:  ЗАТ „Вінницятурисит‖,  ВФ 

„Динамо‖, турклубі „Меркурій‖ [4].   
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Варто зазначити, що на сучасному етапі найбільша кількість туристів 

обслуговується великими державними та приватними підприємствами, але, на 

нашу думку, великі перспективи має малий та середній бізнес. Основним 

напрямком діяльності підприємств нині є міжнародний туризм, але в 

майбутньому їх сферою діяльності має стати культурно-розважальний, діловий 

та сільський туризм в межах регіону.  

Культурно-розважальний туризм полягає у проведенні туристських 

подорожей для ознайомлення з різними пам’ятками історії, архітектури, 

археології, відвідування музеїв, театрів, фестивалів тощо. Вінницька область має 

величезну кількість зазначених об’єктів, отже, туристичні  підприємства мають 

широке поле діяльності. 

Діловий туризм передбачає здійснення туристських подорожей з метою 

налагодження ділових контактів, відвідування виставок, ярмарок та 

підприємств. Як і інші  регіони України Вінницька область, а саме м. Вінниця, є 

місцем проведення регіональних та міжрегіональних заходів, що призводить до 

зміцнення взаємозв’язків між окремими регіонами України та країнами-

сусідами.  

Сільський туризм розглядається як форма відпочинку міського населення та 

як  форма діяльності сільських жителів, які надають відпочиваючим  житло та 

забезпечують харчуванням. На даний час єдиним центром сільського туризму у 

Вінницькій області  є  м. Бар. На нашу думку, проекти подібні до барського, 

повинні створюватися і в інших куточках Вінниччини.  

Зважаючи на існуючі природні та соціально-економічні рекреаційні 

ресурси, на території Вінницької області найбільш розвиненими є культурно-

розважальний та оздоровчо-лікувальний туризм. Досить незначна частка 

ділового та спортивного туризму. Великі перспективи в майбутньому має 

сільський зелений  туризм.    

Туристські підприємства є важливою складовою туристсько-рекреаційного 

комплексу, діяльність яких значною мірою визначається наявністю і 

можливістю використання різних видів рекреаційних ресурсів та їх поєднань.  
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ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті розповідається про важливість географічних досліджень в 

торгівлі та надана характеристика основному просторовому поняттю в 

торгівлі, такому як територіальна організація торгівлі. 

The article includes some questions about important geographical researches in 

the trade. It represents fundamental characteristic spatial conception such as 

territorial organization of the trade. 
 

В умовах ринкових відносин, а тим більше в перехідний період, велике 

значення приділяється розвитку торговельної діяльності. Торгівля стала 

предметом дослідження багатьох наук – економіки торгівлі, організації і техніки 

торгівлі, торговельної статистики, бухгалтерського обліку, планування та, 

звичайно, географії торгівлі. 

Велика увага щодо географічних аспектів торговельної діяльності є цілком 

доцільною та обумовлена тим, що в сучасних умовах успішний розвиток 

торгівлі неможливий без вирішення чисто географічних проблем, таких як 

територіальна диференціація торгівлі, її комплексний характер та особливо її 

територіальна організація. 

Адже ефективність торговельного обслуговування багато в чому залежить 

від територіальної організації галузі. Саме до завдань якої входить розміщення 

торговельної мережі, усунення диспропорцій у рівнях торговельного 

обслуговування населення різних регіонів, що має першорядне значення у 

вирівнюванні ще досить істотних відмінностей у територіальному плані. 

Специфіка торгівлі обумовлює два аспекти її географічного аналізу. По-

перше – це вивчення торгівлі як частини суспільного відтворення. Задачею 

даного напряму є дослідження територіальних особливостей формування товар-

ної маси, попиту населення, регіональних особливостей товарообороту та това-

ропровідної мережі. Другий напрям пропонує вивчення торгівлі як різновиду 

сфери обслуговування, і, в даному випадку, завданням є вивчення територіаль-

них особливостей рівня торговельного обслуговування та організації роздрібної 

торгівлі в зв’язку з особливостями розселення, виявлення та аналіз територіаль-

них торговельних систем, районів і центрів торговельного обслуговування. 

Географічність торгівлі обумовлена вивченням територіальних, 

просторових аспектів її розвитку. Це і розміщення торговельних підприємств, 

рівень торговельного обслуговування населення, закономірності та порайонні 

відмінності в розвитку та розміщенні товарних ресурсів, регіональні відмінності 

роздрібного товарообороту торгівлі та його структури, торговельної мережі, а 

також формування територіальних торговельних систем різного профілю та 

рангу, виділення торговельних районів. всі вище вказані процеси відносяться до 
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територіальної організації галузі. 

Територіальну організацію розглядають у галузевому та регіональному 

аспектах. Якщо перший з них характеризує особливості побудови торговельної 

мережі як у містах, так і у сільській місцевості, то другий – розміщення її по 

територіальних торговельних системах, торговельно-економічних районах. 

Щодо територіального розміщення торговельної мережі в плані міста, то 

варто зазначити, що воно є просторовим виразом її структури. Тому що розмі-

щення та структура мережі знаходяться в постійній функціональній залежності. 

Це пояснюється тим, що розташування торговельних підприємств характеризує 

розміщення товарних мас, що сконцентровані на конкретних торговельних 

підприємствах. Також з просторовим розміщенням підприємств пов’язане і 

співвідношення кількості торговельних підприємств різних типів, оскільки вибір 

типу магазину та його територіальне розміщення відбуваються одночасно. 

На побудову торговельної мережі впливають тип міста, чисельність його 

населення, регіональні особливості розміщення, насамперед з точки зору 

функціональної спеціалізації (промислова, курортна, історична тощо), умов 

транспортного обслуговування населеного пункту та території, що до нього 

тяжіють. Але не варто забувати й про демографічні, соціально-економічні 

коливання, а також транспортно-планувальні умови в середині міста. 

Насамперед щодо розміщення торговельних підприємств, що обслуговують 

безпосередньо житлові масиви. 

При виборі міста для торговельного центра необхідно виділяти місця 

перетину маршрутів деяких видів транспорту. саме такі місця характеризуються 

великим потоком населення. Також це стосується зон розміщення крупних про-

мислових підприємств, зон відпочинку та інших місць концентрації населення. 

При плануванні торговельної мережі міста чи будь-якої іншої 

територіальної одиниці може виникнути необхідність побудови нових 

торговельних підприємств. Потребу в будівництві нових торговельних 

підприємств (Пн) можна визначити за формулою: 
 

ПН = ПО – Н – В – ПР, де: 
 

ПО – загальна потреба в мережі підприємств (торговельна площа, кількість 

місць, кількість підприємств); 

Н – фактична наявність мережі підприємств на початок передбачуваного 

періоду; 

В – очікуване вибуття підприємств у передбачуваному періоді; 

ПР – приріст торговельної площі або числа місць на діючих підприємствах.  

Зменшення витрат часу на купівлю товарів забезпечується рівномірністю, 

комплексністю та концентричністю. 

На рівномірність впливає розташування підприємств однорідного профілю 

за товарним асортиментом. Тому однотипні магазини повинні мати визначені 

зону діяльності та товарооборот, які залежать від густоти населення. 

Комплексність розміщення забезпечується груповим розміщенням 

спеціалізованих магазинів. Група торговельних підприємств отримує спільну 
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зону діяльності, концентрує певний контингент покупців. Принцип 

комплексності є доцільним для всіх районів міста не залежно від особливостей, 

що в них склалися. 

Частота попиту на товари та функціональний розподіл торовельних 

підприємств забезпечують концентричність побудови торговельної мережі. За 

функціональним розподілом підприємствами торгівлі можуть бути магазини 

мікрорайону, району та магазини загального міського значення. Наприклад, 

підприємства, що торгують товарами повсякденного попиту, розміщують в 

близькості до споживача, менш частого попиту – в центрі міста.  

Необхідно пам’ятати про те, що в територіальній організації торговельної 

мережі необхідно враховувати такі фактори, як радіус торговельного 

обслуговування, зону тяжіння населення, а також вплив центральних місць. 

Центральні місця – це економічні центри, що постачають продукцію своїй 

навколишній території, яка може бути як сільською місцевістю, так і 

розосереджені поселення міського типу. Центральні місця бувають різного 

порядку або рангу: чим вищій ранг, тим більше територія, яку воно обслуговує.  

Концепція центральних місць В.Кристаллера базується на ієрархії 

поселень, згідно з якою у будь-якому пункті завжди знаходиться певна кількість 

(К) поселень, що йому підпорядковується. Оптимальна форма шестикутника, 

запропонована Кристаллером, дозволяє заповнити всю територію, що 

досліджується. При К=1 навколо кожного центру розташовується по шість 

поселень, а сьоме є центральним, яке обслуговує всю клієнтуру кожного з 

тяжіючих до нього поселень. Але бувають випадки, коли не вся клієнтура 

орієнтується на одне центральне місце, а може розподілятись між двома 

центрами. Тоді К=4, тобто кожне місце дає 1/2 одиниці з шести і одна одиниця 

припадає на центральне місце. При К=3 на кожне місце припадає 1/3 клієнтури. 

Цей ряд можна продовжувати і надалі. 

У своїй теорії Кристаллер мав на увазі те, що транспортні витрати 

зростають пропорційно відстані від центру. Але практикою встановлено, що 

зони тяжіння до більших міст незалежно від розміщення інших поселень 

відрізняються в залежності від особливостей транспортних мереж. Чим краще 

торговельні центри забезпечені транспортом, тим більше покупців вони 

приваблюють, не зважаючи на однакові розміри. Зрозуміло, що населення 

низової мережі насамперед тяжіє до найближчого торговельного підприємства, 

потім до центру адміністративного району, потім центру області тощо. 

Дана теорія цілком придатна і виправдовує себе щодо торгівлі в межах 

великого міста. Таким чином, товарооборот у центральній частині міста буде 

більшим, ніж у периферійних його частинах. 

Територіально, підприємства торговельної мережі міста утворюють п’ять 

ієрархічних рівнів: 

- поодинокі магазини для задоволення повсякденних потреб, тобто 

здійснення закупівель товарів повсякденного попиту; 

- торговельні центри жилих мікрорайонів; 

- торговельні центри адміністративних районів; 
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- торговельні вулиці, що проходять вздовж основних міських 

магістралей; 

- головні торговельні центри міста. 

У сільській місцевості торговельна мережа також характеризується 

рівномірністю, комплексністю та концентричністю. В ієрархії торговельних 

центрів сільської місцевості можна виділити три рівні: 

- торговельні підприємства, що характеризують переважно товари 

повсякденного попиту в невеликих селах; 

- торговельні центри населених пунктів, в яких розміщені центральні 

садиби, сільради тощо. Магазини здійснюють роздрібний продаж продовольчих 

та непродовольчих товарів, до яких тяжіє населення сіл, що розташовані поруч; 

- крупні торговельні підприємства поселень міського типу та районних 

центрів, що забезпечують задоволення потреб у виробах складного асортименту. 

Тут розміщені універмаги, гастрономи, спеціалізовані магазини з торгівлі 

книгами, господарськими товарами, овочами тощо. 

При розміщенні торговельної мережі, виборі типів підприємств та їх 

розміщенні в нових житлових масивах варто враховувати і той факт, що жителі 

населених пунктів навколо великих міст біля 60% всіх покупок продовольчих 

товарів і понад 45% непродовольчих здійснюють у міській торговельній мережі.  

Раціональна територіальна організація торгівлі – це сукупність 

підприємств галузі на певній території, які збалансовані за структурою, типами, 

оптимальною місткістю і функціонують згідно з забезпеченням споживачам 

мінімальних витрат часу на придбання тих чи інших видів товарів. Тому 

завданням територіальної організації торгівлі є вдосконалення територіальної 

структури роздрібного товарообороту та мережі підприємств, вирівнювання 

відмінностей у розвитку торговельної мережі в регіонах різних таксономічних 

рівнів (область, район тощо), оптимізація розміщення підприємств торгівлі на 

певній території. 

Вирішення всіх вище вказаних завдань повинно сприяти підвищенню 

соціально-економічної ефективності оптимальної територіальної організації 

торгівлі. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
 

Проаналізовано чинники формування телеінформаційного простору: 

історичні (від витоків українського телебачення до телебачення в період 

становлення незалежності), соціальні, економічні. 

It has been analyzed such factors of  the teleinformation space formation as 

historical (from sources of Ukrainian television to the time of independence), public 

and economical. 
 

Телебачення в незалежній Україні не виникло на пустому місці: воно мало 

більш ніж п’ятдесятирічну історію,  багаті традиції та висококласні кадри. Саме 

це допомогло українському телебаченню поступово досягти, незважаючи на 

економічну та політичну кризу, доволі високого рівня і не втратити аудиторію.  

Одним з перших вчених,  що досліджували практичне застосування 

телевізії, був українець Борис Грабовський,  який, щоправда, працював за 

межами України. У 1928 році він вперше у світі сконструював повністю 

електронну систему телебачення і продемонстрував на ній передачу рухомого 

зображення.  Проте згодом відкриття Грабовського було відсунуте на задній 

план винаходами інших вчених,  зокрема американських та німецьких.  

1 лютого 1939 року відбулася перша телетрансляція в Києві,  зі студії, 

спеціально обладнаної в Будинку Українського радіо. Аудиторія цих перших 

трансляцій складалася з декількох десятків власників телеприймачів, що 

мешкали в столиці України; передавалися, як правило, концерти оперної та 

естрадної музики. Телетрансляції тривали до початку німецько-радянської війни 

22 червня 1941 року. Після війни розвиток телебачення в Україні уповільнився.  

Тільки в 1949 році на Хрещатику 26 почалося будівництво першого 

українського телецентру. Наприкінці 1951 року звідси почалися перші 

телетрансляції, переважно прямі передачі концертів оперних артистів.  

Протягом наступних 15 років телецентри відкривалися послідовно у 

Харкові, Донецьку,  Одесі, Львові, Дніпропетровську, Луганську, Сімферополі, 

Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Сумах, Чернівцях, Кіровограді та Ужгороді. 

Телебачення, яке зараз є всепланетарним явищем, у той час було суто 

регіональним, місцевим, прив'язаним до студій.  

З 1954 року у Києві з'явився пересувний телецентр, який виїжджав для 

репортажів з місць надзвичайних подій. Тоді ж телеефір почали заповнювати 

кінофільми, а з 1956 року в Києві знімалися і телефільми.  

20 січня 1965 року вперше в ефір вийшла загальнореспубліканська 

телепрограма України – ―УТ‖. Першу програму підготовила Харківська студія 

телебачення. Уже в цьому 1965 році обсяг мовлення УТ становив понад 200 

годин. У наступні 5 років тривав поступовий перехід від разових виходів 

© Н.О. Дудка, 2002 



 

 128 

обласних студій з передачами на УТ до створення загальнореспубліканських 

циклів та рубрик, проведення спільних екранних акцій. В 1969 році вийшла в 

ефір перша кольорова програма УТ.  

До 1972 року усі телетрансляції відбувалися на одному каналі; з 6 березня 

1972 року УТ було відокремлене від ЦТ і почало виходити на окремому каналі.  

Якісно новий етап в історії українського телебачення розпочався після 

Чорнобильської аварії 26 квітня 1986 року. Після катастрофи УТ було 

заборонено транслювати будь-які телесюжети, що могли б свідчити про важкі 

наслідки аварії. Перший відеорепортаж безпосередньо з зони аварії потрапив до 

інформаційної програми ―Актуальна камера‖ УТ тільки 12 травня.  

Тим часом на українському телебаченні відбувалися процеси, що 

відповідали загальній демократизації, відновленню свободи слова та гласності. 

Наприкінці 80-х років добре прижилася на Українському телебаченні 

форма відеоканалу.  

Друга половина 80-х років ознаменувалася на телебаченні принципово 

новою формою спілкування – телевізійними мостами. Перший український 

телеміст ―Київ-Братислава‖ було влаштовано в 1986 році,  йому передував 

договір про творчу співпрацю між Українським та Словацьким телебаченням. 

Протягом наступних двох років було проведено більше двадцяти таких 

телемостів.  

Коли  15 травня 1990 року розпочала роботу перша сесія Верховної ради 

України ХІІ скликання,  було вирішено повністю у відеозапису передавати на І 

програмі УТ засідання починаючи з 18 години.  Такий порядок висвітлення сесій 

парламенту тривав 4 роки.  

Під час загострення політичної ситуації в 1990-1991 роках телебачення 

стало рупором політичних сил, які часто намагалися незаконно скористатися 

ним для пропаганди своїх ідей. Щоб якось послабити тиск на українське 

телебачення,  а найголовніше,  щоб вивести керівництво Держтелерадіо з-під 

щільної опіки Верховної Ради,  Кабінет Міністрів 8 серпня 1991 року прийняв 

постанову ―Про перетворення Держтелерадіо в Державну телерадіомовну 

компанію України (Укртелерадіокомпанію)‖.  Тепер уся влада була зосереджена 

в руках президента телерадіокомпанії, колегіальність управління була скасована.  

Так була здійснена чергова реорганізація системи телебачення та радіомовлення 

України,  що у значній мірі сприяла тій кризі ефірних ЗМІ,  що загострилася на 

початку 90-х років.  Поза тим,  ще до здобуття Україною незалежності 

українське телебачення стало окремою, незалежною від вказівок з Москви 

системою.  

19 серпня 1991 року, в день перевороту Державного Комітету 

Надзвичайного Стану в Москві, на українському телебаченні повинно було 

відбутися планове профілактичне відключення технічних засобів. Проте 

елебачення з самого ранку працювало,  транслюючи,  як і всі інші канали,  

програми ЦТ. Всі телеканали були здубльовані з ЦТ аби передавати 

розпорядження ДКНС. О 14:00 керівництво УТ відключило канал Українського 

телебачення від І програми ЦТ,  а о 16 годині в прямому ефірі з Київської 
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телестудії до народу звернувся Голова ВР України Кравчук, повідомивши,  що 

режим надзвичайного стану на території республіки не вводиться.  

24 серпня 1991 року позачергова сесія парламенту України транслювалася 

безперервно в прямому ефірі з 10 години ранку до 21 години вечора: в той день 

приймали ―Акт про проголошення незалежності України‖.  За кілька днів було 

опубліковане ―Звернення до телеглядачів та радіослухачів‖, в якому говорилося: 

―Державна телерадіомовна компанія України... заявляє: про свою незалежність 

від будь-яких союзних органів телебачення і радіо; про повну підтримку 

парламентських та державних органів,  політичних сил,  що відстоюють 

суверенність України і створення самостійної демократичної держави України.‖ 

Одразу ж після серпневих подій звільнено з посад кілька керівних 

працівників УТ.  27 серпня були ліквідовані головні Дирекції приграм УТ. 

Партнерство та взаємодію між програмними службами та профільними 

головними редакціями мали здійснювати створені натомість Головна редакція 

телевізійних програм і випуску і відповідна служба на радіо.  Відповідальність 

за достовірність змісту та художню якість передач повністю покладалася на їх 

творців. Безперечно,  це рішення  було помилковим. Складний технологічний 

процес підготовки передач та видачі їх в ефір був позбавлений штабу.  

Побачивши ускладнення,  які воно за собою принесло,  було створенню 1 січня 

1992 року Генеральну  дирекцію програм УТ. Але при цьому цілий ряд її 

функцій не були визначені,  що поглиблювало кризу УТ.  

Проте ця криза не була помітною на фоні політичної ейфорії,  яка 

панувала в суспільстві.  Одразу після проголошення незалежності екран УТ 

заповнили численні ―застольні бесіди‖,  малохудожні політизовані ―круглі 

столи‖,  нескінченні прес-конференції та брифінги.  

 Починається і малоконтрольоване засилля реклами. Активна позиція 

українського телебачення сприяла підтвердженню під час референдуму 1 грудня 

1991 року ―Акту незалежності України‖.  

Після референдуму почала втілюватися в життя постанова Кабміну 

України про впровадження в Укртелерадіокомпанії контрактної форми прийому 

на роботу керівників,  творчих працівників,  спеціалістів та 

висококваліфікованих службовців.  У лютому всі майже 9000 працівників 

системи державного телебачення і радіо були звільнені,  а потім із кожним 

індивідуально укладався контракт на роботу в компанії строком від 1 до 3 років. 

Водночас були здійснені і деякі структурні зміни на УТ.  До десяти існуючих 

головних редакції Генеральної дирекції програм УТ додалося ще 4. Одночасно 

над головними редакціями було створено ще одну ланку – у вигляді творчих 

об'єднань: ―Громада‖, ―Культура‖, ―Наука‖, ―Молодість‖. Через це суттєво 

зросла чисельність кадрів, проте приріст обсягів мовлення УТ був неістотний.  

Водночас через відставання зарплатні і особливо авторських гонорарів від 

темпів інфляції телевізійники були просто незацікавлені в творчій роботі.  

На початку 1997 року у телевізійному інформаційному просторі склалася 

принципово нова ситуація: на загальнонаціональних каналах господарями стали 

три не залежні один від одного мовники. З'явилися реальні умови для 
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конкуренції потужних телекомпаній,  їх творчого співзмагання.  Одразу ж 

почалася рейтингова боротьба за глядача.  Поступово вперед вийшли ―Інтер‖ та 

―Студія 1+1‖. На жаль, Національна телекомпанія через непродуману програмну 

політику здала завойовані програмні позиції.  

По всій країні сформувалися регіональні системи телебачення,  що також 

засновувалися на конкуренції декількох або багатьох телекомпаній,  що,  як 

правило, далеко випереджували державні ТК. 

Конкурентне середовище, яке  склалося на українському телеринку, 

висунуло нові вимоги щодо якості телеінфомаційних послуг. Стало зрозумілим, 

що хоч телебачення фахівці і відносять до ретіальних процесів комунікації, 

тобто до процесів передачі інформації не до того чи іншого конкретного 

визначеного адресата, а до певної кількості ймовірних її споживачів – об`єктів, 

це не дає підстав для того, щоб ставитися до аудиторії як до чогось аморфного. 

Ініціатор комунікативного процесу повинен знати аудиторію свого каналу, 

з`ясувати які її вікові характеристики, рівень освіти, національна структура і, 

звичайно, професійні інтереси. Від цього безпосередньо залежать ефективність 

усієї роботи, і прогноз сприйняття телепрограм, і можливість комунікативного 

програмування. До того ж не варто забувати, що для кожного регіону однією з 

найважливіших соціальних проблем є з’ясування об`єктивної сили і характеру 

впливу тієї чи іншої телекомпанії на зміни в громадській та індивідуальній 

свідомості. 

Ще недавно теорія телебачення як засобу масової комунікації та 

телевізійна критика переважно аналізували те, що бачить глядач на екрані, а 

також розповідали про те, що відбувається ―по той бік‖ екрана, тобто про те, як 

готуються передачі. Втім, не менш важливим є вивчення і споживача 

телепродукції – телевізійної аудиторії. Без цього не можна мати точного, 

глибокого та грунтовного уявлення про якість тієї чи іншої телепрограми. 

Знаючи свою телеаудиторію, можна з меншими помилками робити висновки 

про ефективність усього комунікативного каналу, корегувати програмну 

політику місцевого телебачення. 

Знання аудиторії свого каналу  необхідне для того, щоб зорієнтувати 

творців телепередач на близьку для телеглядача мову спілкування, на потрібну 

тональність, тематичну спрямованість мовлення. Від цього безпосередньо 

залежать ефективність усієї роботи, і прогноз сприйняття телепрограм, і 

можливість комунікативного програмування. 

 Отже, важливою  для ефективного функціонування телебачення 

інформацією  є структура глядацької аудиторії телекомпаній. 

На періодичність перегляду передач тієї чи іншої студії впливають дві 

групи факторів: об`єктивні та суб`єктивні. До об`єктивних належать технічні 

характеристики приймачів і антен та якість сигналу в даному регіоні чи місці. 

Суб`єктивними ж факторами є смаки, інтереси, вік, стать, рівень освіти та інше.  

З наведених нижче даних можна побачити, що найбільшою популярністю 

серед глядацької аудиторії користуються художні фільми та телесеріали (67,5%), 
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проте дуже великою популярністю користуються й інформаційні передачі 

(щоденні новини) – 55% опитаних.  

Таблиця 2. 

Популярність телепрограм у залежності від віку респондентів 

(у % до кожної вікової категорії, що приймається за 100%) 
 

№ Спрямованість 

передачі 

До 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 Старше 

1. Щоденні інформа-  

ційні 

17,4 39,0 47,5 65,4 62,6 74,0 

2. Інформаційно-ана-  

літичні 

13,0 15,0 14,8 19,5 16,2 22,1 

3. Художні фільми 69,6 54,0 69,1 71,1 71,7 72,4 

4. Спортивні 21,7 26,0 24,1 27,7 28,3 24,4 

5. Музичні 56,5 34,0 24,7 24,5 8,1 12,6 

6. Ток-шоу 26,1 28,0 25,9 10,7 15,2 13,4 

7. Гумористичні 47,8 46,0 37,0 28,3 25,3 20,5 

8. Розважальні 32,6 23,0 24,1 22,0 17,2 14,2 

9. Економічні 0,0 5,0 0,6 3,1 0,0 2,4 

10. Правові 2,2 4,0 1,2 1,3 5,1 5,5 

11. Рекламно-інфор-  

маційні 

0,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,8 

12. Культ.-просвітні 2,2 7,0 3,1 4,4 6,1 7,9 

13. Про мандри 8,7 9,0 13,6 13,8 16,2 12,6 

14. Медицина 6,5 1,0 3,7 8,2 9,1 8,7 

15. Для жінок 8,7 5,0 4,3 4,4 3,0 2,4 

16. Публіцистичні 0,0 2,0 3,7 6,3 0,0 4,7 

17. інші 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 
 

На телебаченні хронічно не вистачає програм соціального спрямування. 

Особливо мало передач для глухих людей, просвітніх передач, програм для 

дітей віком до 14 років, культурологічних програм (щодо останніх, то 

зауваження викликає не їх кількість, а їх якість). Особливо таких передач 

потребують пенсіонери, безробітні, домогосподарки та інші соціально 

незахищені категорії населення.  

Стать та освіта також впливають на глядацькі уподобання. Так, наприклад, 

серед жінок більш популярні художні фільми та телесеріали, музикальні, 

розважальні передачі та ток-шоу. Чоловіки ж перевагу надають інформаційно-

аналітичним та спортивним програмам. Потрібно враховувати і національний 

склад  аудиторії місцевого телебачення. 

Важливою характеристикою є точна зорієнтованість інтересів 

телеглядачів. Необхідними є й дані про професійні уподобання, заняття 

телевізійної аудиторії. 

На розвиток телебачення безпосередньо впливає і матеріальне становище 

населення – споживача телепродукції, його купівельна спроможність. І хоч з 

розвитком продуктивних сил, з підвищенням рівня освіти потреби населення в 
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інформації зростають, матеріальні труднощі ставлять перед людиною певні 

обмеження (бідність матеріальна породжує бідність духовну). Започаткований в 

часи так званої ―перебудови‖, бум на кабельне телебачення поступово 

зменшився. Зокрема все більше абонентів почали відмовлятися від платних 

послуг кабельного телебачення. Серед основних причин – недостатнє 

зодоволення культурно-духовних запитів глядачів, показ зразків зарубіжного 

кіновідеомистецтва державними та недержавними ефірними телеканалами, 

відсутність відповідних технічних та технологічних умов, кваліфікованих 

спеціалістів. Хоча зараз чільне місце посідає і такий фактор, як відсутність у 

громадян коштів для оплати кабельного абонемента. Україна стоїть на порозі 

створення власної глобальної телемережі.      

Кажучи інакше, супутникове телебачення стає національним, а значить і 

таким, що входить до кожної оселі. Однак, прийом програм із супутника 

сьогодні здійснюється на домашні антени-―тарілки‖ і коштує це не дешево і 

космічними телеманами у нас є лише обрані. Залучити ж усіх бажаючих можна 

було б, підключивши для прийому супутніх сигналів, наприклад, телецентри. 

Але домінуюча у нас аналогова система роздачі програм за допомогою 

радіорелейної лінії ―з`їдає‖ близько 7-8 млн $ щорічно. Виходить, з одного боку 

розвиткові національного космічного телемовлення заважає наша не викорінена 

поки ще бідність, з іншого боку, - кричуща дорожнеча вітчизняних послуг, що 

робить супутникове телебачення предметом розкошу. 

Чим вищий рівень розвитку продуктивних сил суспільства, тим більше 

розвинена сфера послуг, тим більше зростають потреби населення в якісній її 

продукції. Низькі темпи соціально-економічної реформи в країні негативно 

відбиваються на розвиткові телебачення, яке як і інші галузі господарства 

знаходиться в кризовому стані. Те,  що відбувається з українськими ЗМІ нині – 

це болісний перехід від радянської моделі до принципово іншої,  заснованої на 

відсутності цензури та ринкових відносинах. 

Кризові явища у ЗМІ – логічний спадок десятиліть радянського 

безправного і безправового існування преси,  ТБ,  радіо.  Відкриття на початку 

90-х років шлюзів для появи недержавних форм ЗМІ було стимулом для 

створення тисяч комерційних видань,  телекомпаній ,  радіостанцій. Проте 

кількість нових ЗМІ не завжди переростала в якість і свободу слова.  

Нинішні події в Україні є яскравою ілюстрацією до оцінки всезростаючої 

ролі в процесі державотворення інформаційної сфери, здатності влади 

забезпечувати цивілізований рівень управління нею, а також досягати 

передбачуваних результатів. 

Очевидною стає необхідність розвивати певні напрями у діяльності ЗМІ. 

Насамперед це: 

 Здійснення моніторингу національного інформаційного ресурсу; 

 Здійснення відкритої інформаційної політики; 

 Корекція існуючого законодавства згідно європейських норм і 

стандартів, також з метою підтримки національного виробника журналістської 



 

 133 

продукції, створення умов для економічної незалежності та роздержавлення 

ЗМІ, без чого не може бути мови про свободу слова в Україні; 

 Приведення діяльності всіх суб`єктів інформаційного процесу до 

чинного законодавства України, утвердження принципів верховенства закону 

над звичною практикою та деякими існуючими підзаконними актами; 

 Сприяння процесам самоорганізації вітчизняних журналістів, 

створення досудової громадської інстанції вирішення конфліктів в 

інформаційній галузі; 

 Підтримка державної мови в національному інформаційному просторі. 

Внаслідок недосконалості законодавчої бази для формування інформаційної 

безпеки у нас торжествує комерційний підхід та волюнтаристське використання 

державних інформаційних ресурсів. 

Таким чином зрозуміло, що настав час кардинальних дій щодо перегляду 

концептуальних та правових засад забезпечення інформаційної безпеки України. 

В систему координат, яка забезпечує логіку дій влади і діяльність інформаційної 

сфери, повинен бути покладений визначальний принцип - забезпечення інтересів 

української держави. 
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Якісна рекламна кампанія - це завжди система взаємопов`язаних заходів 

різного системного рівня. Секрет будь-якої оригінальної реклами, за словами 

відомого американського рекламіста Лео Барнетта, не у нових зарозумілих 

зверненнях, надвеликих рекламних бюджетах чи у кількості рекламних 

звернень, а у ефективній добре спланованій рекламній кампанії [9]. Рекламна 

програма будь-якої за напрямком діяльності фірми передбачає виконання 

наступних пунктів: 

1. Аналіз маркетингової ситуації. 

2. Визначення мети рекламної кампанії, її цілей та функціональних 

завдань. 

3. Визначення цільової аудиторії. 

4. Складання бюджету витрат на рекламу. 

5. Вибір засобів розповсюдження реклами. 

6. Створення рекламних звернень. 

7. Контроль за ефективністю реклами та оцінка результатів. 

Рекламна програма – це частина загальної маркетингової програми. Тому 

вона розробляється , спираюсь на аналіз конкретної маркетингової ситуації, в 

якій знаходиться рекламодавець. Ситуаційний аналіз  передбачає:  

 вивчення споживача; 

 дослідження мотивів його поведінки на ринку по відношенню до 

рекламованого продукту; 

 визначення ємності ринку і / або окремих його сегментів; 

 аналіз власного ринку підприємства; 

 дослідження продукту (товару чи виду послуг); 

 аналіз форм і каналів збуту; 

 аналіз об`єму товарообігу підприємства; 

 вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції; 

 визначення найбільш ефективних способів просування продукту на 

ринку. 

Таким чином, ситуаційний аналіз – це фундамент будь-якої рекламної 

програми, що дозволяє на отриманих результатах розробити план реклами, якай 

втілюється у життя у вигляді рекламної кампанії, адаптованої до даної 

маркетингової ситуації. Також  можна оцінити ефективність роботи збутової 

сітки, активність торгівельних агентств.  

Безпосереднє планування рекламної кампанії починається з визначення  її 

кінцевої мети. Кінцева і основна мета – максимальне збільшення прибутку, тому 

отримання прибутку є остаточним результатом вдалої рекламної кампанії. 

Навіть іміджева реклама повинна мати кінцеву мету, яка має певний вимір 

(наприклад підвищення ціни акцій фірми), тобто все одно – прибуток.  Не 

завжди можна оцінити прибуток від рекламної програми, але він завжди 

повинен бути кінцевою метою рекламних зусиль. Адже прибуток може мати 

вияв не лише в загальноприйнятій грошовій формі, але й в комунікативній. Цілі 

та завдання мають більш конкретний вияв і прив’язку до часу. Без чітко 
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визначених цілей та завдань неможливо керувати рекламною програмою та 

контролювати її хід. Вони повинні бути ефективним комунікаційним 

інструментом, що пов’язує стратегію та тактику реклами. Цілі реклами можуть 

ділитися на дві складові: об’єм збуту та комунікація та мати визначені часові 

горизонти. Визначають такі види часових горизонтів рекламної діяльності: 

1. Короткостроковий період – коли бажані результати необхідно отримати 

якнайшвидше. 

2. Середньострокові (річні) – типовий період планування рекламної 

стратегії і складання рекламного бюджету. 

3. Довгостроковий період – тривалість від одного року до певного 

моменту в передбаченому майбутньому.  

Далі визначаються стратегія та тактика реклами. Стратегія – план заходів, 

складений з врахуванням визначеної мети та завдання, тактика – окремі 

конкретні компоненти стратегії, що показують, як вона може бути впроваджена 

на практиці.  

Визначення цільової аудиторії – це наступна стадія планування рекламної 

програми. Не можна керуватися принципом, що всі люди – потенційні 

споживачі. Потрібно визначити хто, на потенційному ринку, є для компанії 

найбільш перспективним споживачем, і якої поведінки потрібно добиватися від 

нього за допомогою запланованої рекламної програми. Сегментування ринку,  

позиціювання товару на ринку та вибір цільової аудиторії впливу  рекламних 

звернень є основними моментами рекламної програми. 

Сегментування ринку - це процес розподілу споживачів на групи на основі 

відмінностей у потребах, характеристиках і поведінці. Відповідно, сегмент 

ринку - це сукупність споживачів, що однаково реагують на один і той же 

перелік спонукаючих стимулів реклами.  

Позицію товар, ми забезпечуємо йому чітку відмінність від інших, бажане 

місце на ринку і в свідомості цільових споживачів. 

Після сегментування ринку та позиціювання даного продукту, компанія 

може точно визначити цільову аудиторію своїх рекламних звернень і, відповідно 

засоби їх розповсюдження. Під поняттям цільова аудиторія ми розуміємо людей, 

на яких спрямована конкретна рекламна кампанія, тоді як цільовий ринок — це 

той сегмент споживацького ринку, на кого спрямовані всі складові комплексу 

маркетингу. Тому цільова аудиторія конкретної кампанії є підмножиною 

цільового ринку. Визначають п'ять груп потенційних споживачів: 

1. Нові користувачі товарної категорії, що, купуючи даний продукт, 

знайомляться з даною категорією. 

2. Лояльні торговій марці, що постійно купують даний продукт. 

3. Непостійні споживачі торгової марки, що купують продукт інших 

торгових марок і даної торгової марки. 

4. Непостійні споживачі інших торгових марок, які купують товари інших 

торгових марок, але не даної. 

5. Лояльні іншій торговій марці, що постійно купують товар чужої 

торгової марки. 
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Одна або кілька з цих груп споживачів тільки тоді перетворюється в 

цільову аудиторію, коли фірма вирішує націлити на них дану рекламну 

програму. Група можливих покупців стає ціллю реклами і стимулювання, а з 

погляду комунікації — аудиторією для конкретної кампанії з просуванню 

продукту.  

Наступним етапом розробки рекламної програми – є складання бюджету 

витрат на рекламу.  Визначають загальний рекламний бюджет (в основному на 

рік) та  рекламний бюджет кожної рекламної кампанії. Спочатку розглянемо 

методику формування загального рекламного бюджету. Виділяють кілька 

основних методів: 

1) фіксованого відсотка; 

2) експертний; 

3) максимальних витрат; 

4) ―ціль - завдання‖; 

5) максимального прибутку (залежність між обсягом продажу і рекламою); 

6) відповідності конкурентам (метод конкурентного паритету)   

Найчастіше в практиці застосовують два методи : метод ―ціль - завдання‖ 

та експертний. Втім, дослідження показують, що середні показники 

еластичності реклами (тобто очікувана зміна обсягу збуту (у відсотках) при 

збільшенні витрат на рекламу на 1%) не настільки великі і складають приблизно 

0,22 % [3]. Звичайно, цей показник не враховує довгострокових ефектів впливу 

реклами, але дає змогу зробити висновок, що в процесі розробки рекламного 

бюджету необхідно в першу чергу проводити оцінку загальної вартості реклами, 

використовуючи хоча б два методи, і постійно проводи регулювання рекламних 

витрат на основі подальшої оцінки ефективності кожної рекламної програми, 

діяльності конкурентів, тобто збільшувати розмір бюджету, коли рекламні 

заходи доводять свою ефективність,  та зменшувати, коли вони малоефективні, 

або взагалі неефективні (в такому випадку слід припинити витрачати 

заплановані кошти).         

Після того, як визначений загальний рекламний бюджет, можна розробити  

бюджет конкретної рекламної кампанії. Найчастіше використовують формулу, 

впроваджену Томасом Пауерсом: 
 

P= S (L) (M) – (UF + OF + V [S] [L] + T[E]), 
 

де P – очікуваний прибуток; S – збільшення продажу (виражений як доля 

базового рівня продажу); L – базовий рівень продажу в грошових одиницях;   M 

– коефіцієнт прибутковості продукту (прибуток з одиниці продукції, виражений 

як доля відпускної ціни одинці продукції); UF – витрати, пов’язані з оплатою 

послуг підрядників; OF – поточні постійні витрати; V – змінні втрати; Т – 

вірогідність припинення; E – витрати, пов’язані з припиненням [12].   

Наступним етапом розробки рекламної програми є вибір засобів 

розповсюдження реклами. В середньому, приблизно, 90 %  рекламного бюджету 

витрачається на купівлю засобів реклами, і лише 10 % на її розробку і 
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дослідження. Таким чином, вибір засобів розповсюдження реклами (медіаплан) 

є одним з найважливіших етапів рекламної програми.  Розробка медіаплану або 

медіастратегії передбачає два основні етапи: вибір засобу реклами і 

періодичність з якою цільова аудиторія буде контактувати з рекламою (план-

сітка рекламної кампанії). Засоби реклами передають рекламне звернення і 

сприяють у досягненні комунікативних цілей рекламної кампанії. Основна 

вимога – це ефективність. Під час визначення якому засобу реклам надати 

переваги для даної рекламної кампанії аналізуються як кількісні, так і якісні 

критерії.  

Кількісний підхід передбачає збір інформації про те, яку кількість людей 

на території конкретного цільового ринку може бут охоплено за допомогою ЗМІ 

конкретної категорії. Існує два основних методи дослідження: 

 вивчення аудиторій, котра досягається цим ЗМІ; 

 моніторинг реклами в даному ЗМІ. 

Вивчення аудиторії  головним чином допомагає відповісти на запитання: 

кого може ―досягти‖ (хто її побачить, почує) реклама, розміщена у даному ЗМІ.  

Моніторинг реклами дозволяє відслідковувати всі виходи реклами в 

даному ЗМІ за певний період і отримувати статистику активності рекламодавців 

у цьому ЗМІ. 

Якісний підхід характеризується трьома категоріям: перша, пов’язана з  

визначенням ступеня відповідності між конкретним засобом масової інформації 

і творчим втіленням реклами. Наприклад, телебачення здатне одночасно 

передати звук і зображення, отже воно може спричинити такий вплив на 

глядача, який неможливо повторити завдяки іншому засобу реклами. Для деяких 

видів реклами (емоційна реклама, іміджева реклама, наочна демонстрація 

товарів) можливість саме такого впливу є виключною з точки зору основної 

направленості рекламного звернення; друга має  матеріально-технічний та 

виробничий характер, тобто безпосередньо стосується процесу виготовлення та 

розміщення реклами; і третя обумовлена діями та вибором конкурентів. Втім, 

остаточний вибір засобу розповсюдження реклами слід робити лише за умови 

ретельного аналізу всього комплексу якісних і кількісних критеріїв. І, як 

правило, ретельно розроблений медіаплан передбачає комплексне використання 

кількох різних засобів реклами на певних послідовних етапах рекламної 

кампанії.       

Виділяють такі основні засоби реклами:  

1. Пряма реклама:    

а) поштою ( ―директ мейл‖);  

б) рекламні матеріали, що розповсюджуються особисто в руки.  

2. Друкована реклама:  

а) в газетах; 

б) в журналах загального призначення; 

в) в спеціалізованих (галузевих) журналах; 

г) в фірмових бюлетенях (журналах); 

д) в довідниках, словниках тощо. 
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4. Екранна реклама:  

а) кіно; 

б) телебачення;  

в) слайд-проекція; 

г) поліекран. 

4. Радіореклама. 

5. Зовнішня реклама:                

а)великомасштабні плакати;  

б) мультивізійні плакати (3 або 4 зображення на  гранях   трьох або 

чотирьох граних призм, що синхронно обертаються); 

в) електрифіковані або газові панно з нерухомими    написами або 

написами, що рухаються;   

г) просторові конструкції для розміщення плакатів;     

6. Інші види (реклама на транспорті, реклама у місці продажу, сувеніри та 

інші малі форми реклами (авторучки, папки, лінійки, тощо). 

7. Новітні засоби (Інтернет реклама, факснет тощо). 

Наступний етап розробки медіаплану – це визначення план-сітки 

рекламної кампанії, тобто визначення охоплення, періодичності і кількості 

рекламних циклів. Охоплення – це кількість представників цільової аудиторії, 

що будуть контактувати  з рекламою в межах одного рекламного циклу. Частота 

– кількість контактів на одного представника цільової аудиторії за один 

рекламний цикл. Кількість рекламних циклів – визначається за увесь період 

рекламної програми.    

Дослідження показують, що кількість оголошень з якими щодня 

стикається потенційний споживач сягає від кількох сотень до кількох тисяч. І ця 

цифра постійно зростає. Таким чином, реклама стає менш інформативною і 

привернути увагу потенційного споживача стає все важче. За свідченням 

фахівців, споживачі частково або  й взагалі невірно тлумачать рекламні 

звернення, якщо пропускають його 20 – 30 % їх об’єму [11]. Отже, процес 

створення рекламного звернення з кожним роком набуває все більшого 

значення. Рекламне звернення визначається як засіб передачі інформації від 

рекламодавця до споживача і є основним інструментом досягнення цілей 

рекламної програми. Основні вимоги до рекламного звернення такі: по-перше, 

потенційний споживач повинен потрапити піл вплив реклами і звернути на неї 

уваги, у відповідності до ієрархії впливу (це, завжди, перший крок до 

ефективності), по-друге, споживач, який звернув увагу на рекламне звернення, 

повинен зрозуміти і оцінити його так, як того прагне рекламодавець. Неможна, 

щоб рекламне звернення невірно трактували, тому, що під впливом такого 

звернення потенційний споживач не буде діяти відповідно до бажання 

рекламодавця. Для рекламодавця знайти блискучу творчу ідею – означає 

отримати можливість збільшити в кілька разів об’єми збуту, не виходячи за 

рамки рекламного бюджету. За словами директора відомого рекламного 

агентства ―Ogilvy and Mather‖ Нормана Бері: ―творчий потенціал – це єдиний 

здобуток рекламного агентства‖ [3]. Отже, творча ідея -  це чітке подання 
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позиції торгівельної марки, що провертає увагу і має ефект ―каталізатора‖, а 

також має можливість бути реалізованим, перевіреним і зручним для 

використання в кількох альтернативних варіантах рекламного виконання.  

Механізм психологічного дії ефективної творчої ідеї розглядаються з точки зору 

її здатності привернути увагу, викликати інтерес, сформувати бажання, 

спровокувати дію.  Відома формула вираження цього механізму: AIDA чи 

AIDMA (A - attention - увага; I - interest - інтерес; D - desire - бажання; M - motive 

- мотив; A - action - дія) [5]. Ідея звернення формується, спираючись на різні 

методи. Більшість з них виникають у процесі спілкування з клієнтами, 

експертами, конкурентами. Важливо знати, якого типу винагороду бажає 

одержати споживач від реклами - раціональне, почуттєве, суспільне 

задоволення, чи задоволення його самолюбства при придбанні товару. 

Звернення має включати елементи бажання, винятковості, реальності, 

доказовості. Необхідно обумовити і визначити ряд принципових моментів, а 

саме: 

 мету; 

 зміст; 

 аргументацію; 

 тон очікуваного оголошення. 

Відповідно, ідея реклами визначає, які способи рекламних звернень 

використовувати (фото чи графіку, текст чи звук) і навіть які саме засоби 

реклами найефективніше відповідатимуть задуму, щоб створити не тільки 

яскраве, а й переконливе звернення. Як пише спеціаліст з реклами Девід Огілві: 

―гарне не те рекламне оголошення, яке справляє враження, викликає захоплення 

спеціалістів і публіки. Гарне те оголошення, яке спонукає споживача купити 

товар. Увага споживача має бути цілковито спрямована на товар. Коли Есхінес 

звернувся з промовою до афінян, вони відмітили : ―Як гарно він говорить‖. Але 

коли виступив Демосфен, вони вирішили: ‖Ми підемо супротив Філіпа ‖. Тож Я 

– за Демосфена ― [15].     

Контроль за рекламною кампанією та оцінка її ефективності  – 

надзвичайно важливий етап рекламної програми. Результативність рекламних 

заходів оцінюються тим, наскільки повно вдалося досягти поставлених цілей. 

Оцінка ефективності реклами дозволяє отримати інформацію про доцільність 

даної рекламної програми, виявити ефективність окремих її засобів та визначити 

оптимальний рекламний вплив на потенційних споживачів. Адже, приблизо, 

половини всіх рекламних кампаній не призводять до очевидного (вимірного) 

збільшення об’єму збута. Більше того, 3 кампанії з 10, як свідчить статистика, 

призводять до зниження об’ємів продажу [3]. Тому, якщо постійно не слідкувати 

за ефективністю впровадження рекламних заходів, можна отримати не 

очікуваний приріст збуту, а, навпаки, опинитися в край невигідному становищі, 

коли доведеться не лише опікуватись зниженням об’ємів збуту, але й рятувати 

імідж торгівельної марки від краху. Тому потрібно контролювати і оцінювати 

свої рекламні кампанії навіть, тоді, коли всі факти свідчать про те, що об’єми 

збуту зростають, адже рекламна діяльність має на меті не лише тимчасове 
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збільшення обсягів збуту, що, до речі, може бути викликане не лише рекламною 

кампанією, а й іншими факторами маркетингу, помилкам конкурентів чи 

змінами на самому ринку, але й визначення рекламних заходів, які найбільше 

спроможні вплинути на вибір потенційного споживача на ринку. 

Контроль за ефективністю рекламної діяльності – економічно коштовні 

заходи, тому безсистемний підхід до нього неможливий. Існують основні 

принципи, якими необхідно користуватися при вимірюванні ефективності 

здійснення рекламних заходів: 

1. використовувати тільки ті дані, що пов`язані з цілями рекламної 

діяльності; 

2. поєднувати різні методи вимірювання, оскільки застосування якогось 

одного є, як правило, недостатнім; 

3. система перевірки повинна базуватися на прийнятті рішень клієнтами - 

особливо це стосується стимулів, наочності, змісту, відповідної поведінки; 

4. при порівнянні альтернативних рекламних оголошень кожне потребує 

однакового ступеня підтримки; 

5. необхідно чітко визначити вибірки (цільові аудиторії); 

6. ретельна перевірка мусить бути точною, надійною, тобто такою, що 

повторюється з однаковими результатами; 

7. процес контролю повинен поєднувати в собі дослідження всіх 

послідовних етапів рекламної комунікації; 

8. етапів контролю повинно бути кілька, і результати кожного з них 

повинні порівнюватись з результатам контрольного дослідження, що 

проводиться в процесі розробки рекламної стратегії.      

Наведені вище принципи відкривають шлях до вибору методів оцінки 

ефективності рекламної програми. Що дозволяє отримати інформацію про 

доцільність реклами і результативність її окремих засобів, визначити умови 

оптимального впливу реклами на потенційних споживачів.   

Розрізняють економічну ефективність реклами і ефективність 

психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини 

(привертання уваги до реклами, фіксація в пам`яті тощо). Тобто торгівельну 

ефективність і комунікативну.  

Торгівельну ефективність реклами найчастіше визначають за впливом 

рекламної кампанії на обсяги продажу. Економічну ефективність можна 

виміряти за допомогою кількох методів. Але точно встановити, якою мірою 

збільшення об`ємів продажу відбулося за рахунок реклами, досить складно. 

Тому найпоширеніший метод оцінки торгівельної ефективності реклами - це 

економічний аналіз оперативних і бухгалтерських даних. Причому потрібно 

завжди зважати на те, що окрім реклами на реалізацію товару чи споживання 

послуги впливає також якість і споживацькі властивості товару (послуги), рівень 

обслуговування клієнтів, наявність у конкурентів схожого чи альтернативного 

товару. Втім, більшість фахівців-рекламістів вважають, що збільшення об’ємів 

збуту, тобто досягнення економічної ефективності реклами, можливе лише в 

результаті її позитивного комунікативного впливу на споживачів. Отже 
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економічна ефективність реклами прямопропорційно залежить від її 

комунікативного ефекту. 

Вимір комунікативної ефективності реклами полягає у аналізі так званих 

ефектів комунікації. У споживача по відношенню до певної торгівельної марки 

встановлюється відносно стійкі  асоціації, які й називаються ефектам 

комунікації, тобто це і є результат рекламних впливів.  
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ІV. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

ПРИРОДНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ: ГОСТРОТА, РОЗПОДІЛ ЗА РЕГІОНАМИ, ЗАХОДИ ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ ТА УСУНЕННЯ 

 

У статті викладено суспільно-географічні аспекти дослідження 

природних загроз безпеці життєдіяльності населення, розглянуто основні такі 

загрози в Україні та її регіонах, заходи по їх запобіганню та усуненню. 

In article public - geographical aspects of research of natural threats of safety 

of ability to live of the population are stated, basic such threats in Ukraine and its 

regions, actions of their prevention and liquidation are considered. 

 

Нарівні з природно-ресурсним потенціалом території природні загрози є 

важливим чинником розвитку та розміщення продуктивних сил, соціально-

економічного розвитку території – можуть бути причиною обмеження 

подальшої концентрації населення та виробництва. Основою суспільно-

географічного підходу до вивчення природних загроз є підпорядкованість, в 

багатьох випадках, їх кількості та гостроти раціональності та обсягу заходів з 

попередження та мінімізації наслідків проявів зазначених загроз – 

господарський комплекс та населення мають бути постійно готовим до проявів 

природних аномалій. В Україні ризик надзвичайних ситуацій природного 

походження посилений диспропорціями суспільного розвитку в її регіонах: 

надмірним техногенним навантаженням на довкілля, високою урбанізованістю 

певних регіонів, розселенням населення та розміщенням об єктів господарського 

комплексу у зонах з високим ризиком прояву природних загроз без 

впровадження необхідних запобіжних заходів, низьким рівнем достовірності 

прогнозування небезпечних явищ, незадовільним станом багатьох захисних 

інженерних споруд, згортанням розробки та впровадженням заходів щодо 

запобігання зазначеним небезпекам, низьким рівнем впровадження 

екологозберігаючих технологій у виробництві. 

В Україні, як і в усій Європі, серед надзвичайних ситуацій природного 

походження найнебезпечнішими були пов язані із гідрологічними загрозами. 

Особливо великої шкоди (включаючи людські жертви) завдали паводки на 

Закарпатті (1998, 2001), паводок 1970 року під час якого рівень води в Дністрі, 

Тисі, Пруті піднявся на 3–5 метрів. Серед інших небезпек досліджуваного 

характеру своєю руйнівною дією вирізнялись також землетруси (1927 року в 

Ялті силою 9 балів – практично були зруйнованими також Алушта, Гурзуф, 

Балаклава, Севастополь), руйнівні смерчі, шквали, крупний град (Волинь 1987 

року, Тернопільська та Вінницька області – 2000, Житомирська - 2001), сильні 

тривалі ожеледі (12 областей в 2000 році), сильні снігопади, хуртовини, снігові 
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замети [1]. Щорічно довкілля та господарський комплекс країни зазнають 

негативного впливу пожеж в екосистемах. Особлива небезпека – загроза пожеж 

у забруднених радіонуклідами лісах на території прилеглої до колишньої ЧАЕС. 

Зберігається загроза виникнення надзвичайних ситуацій медико-біологічного 

характеру – насамперед туляремії, лептоспірозу, сказу, кліщевого енцифаліту. 

Як правило природні за походження надзвичайні ситуації мають 

комплексну дію (сильні дощі спричиняють повені, грози підсилюються 

шквалами і градом, повені викликають зсуви грунту і т.д.) і викликають 

техногенні надзвичайні ситуації (аварії на транспорті, електромережах, системах 

життєзабезпечення та інших). 

За останні 5 років в Україні трапилось 328 надзвичайних ситуацій 

гідрометерологічного походження (48% загальної кількості таких ситуацій 

природного походження), 105 (78,3% загальної кількості) з них 

загальнодержавного чи регіонального рівня. Серед гідролометеорологічних 

небезпек найнебезпечніші та збиткові надзвичайні ситуації викликають повені 

та паводки. Так, внаслідок сильних дощів на Закарпатті в 1998 році, виник 

паводок, при якому було перевищено рекордні підняття рівнів води на 13 

пунктах спостережень, що викликало чисельні випадки зсуву грунту, сума 

завданих збитків перевищила 600 млн.грн. (загальна сума збитків від паводків за 

останні 5 років перевищує 735 млн.грн.): постраждало багато населених пунктів, 

промислових об єктів та споруд. Регіонами , які найбільше потерпають від 

повеней та паводків є басейни річок Прип ять (600-800 тис. га), Дністер (100-130 

тис. га), Західний Буг (20-25 тис. га), нижній Дунай, Десна, Південний Буг, Тиса, 

Прут; Сіверський Дінець, Псел, Сула. Найбільше збитків вони завдають Західній 

Україні: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська області, а також 

Одеській та Дніпропетровській областям. 

За остані 5 років 35% надзвичайних ситуацій природного походження 

були пов язані з дією метеорологічних загроз (причому 95 з них (71% загальної 

кількості) відносились до загальнодержавних чи регіональних): сильним вітром, 

сильними дощами, ожеледе-паморозевими та іншими, загальна сума збитків від 

цих ситуацій склала 2055,7 тис. грн. (0,1% усіх збитків від природних 

надзвичайних ситуацій). З-поміж них найчастіше спостерігались сильний 

вітер(56% усіх метеорологічних за останні 5 років), сильні дощі (21%), сильні 

снігопади (11%), сильне налипання снігу, ожеледь (10%), заморозки (2%). 

Загалом прояв метеорологічних надзвичайних ситуацій наймасштабніший в АР 

Крим, Закарпатській, Одеській, Кіровоградській, Донецькій, Луганській 

областях. Сильні дощі – практично на всій площі країни, але найнебезпечніші в 

Карпатах і гірському Криму;сильний вітер – західні та південні області, смерчі – 

за останні 40 років в Київській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, а 

найчастіше в АР Крим та Херсонській областях; снігопади – в областях заходу, 

центру, півдня; ожеледе-паморозеві – в областях півдня, Донецькій, Лугаській, 

Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській; хуртовини -  в 

Карпатах, гірському Криму, Донецькій, Луганській областях, град - на Волині, 

Поділлі, Приазов ї, Донбасі. 
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За рівнем небезпеки геологічні надзвичайні ситуації в Україні другі за 

гідрометорологічними. Їх кількість за останні 3 роки мала тенденцію до 

зниження: в 1997 році – 19, 1998 – 29, 1999 – 17, 2000 – 6, 2001 – 7. Дві з них 

були загальнодаржавними за масштабами прояву та заподіяними збитками (3% 

від загальної кількості), три – регіональними (4%). Найнебезпечнішими за 

останні роки серед геологічних надзвичайних ситуацій були зсуви. За останні 5 

років трапилось 57 надзвичайних ситуацій пов язаних із зсувами, загальна сума 

збитків завданих ними становить 85 млн. грн. Саме зсув призвів в 1997 році до 

надзвичайної ситуації в житловому масиві ―Топля - 1‖ в м. Дніпропетровськ: 

зруйновано школу, житловий висотний будинок, два дитячі садки, приватні 

будинки, збитки оцінено в 34 млн.грн., близькою за наслідками була 

надзвичайна ситуація пов язана із зсувом у 1999 році в Чернівецькій області. 

Небезпека зсувів характерна для усього Карпатського регіону. Так в 

Чернівецькій області, на території де розвиваються зсуви розташовано 22 міста, 

загальна сума збитків завданих надзвичайними ситуаціями пов язаних з ними 

(виникло 6 таких ситуацій) за останні п ять років перевищила 20 млн.грн., у 

Львівській області, в зоні розвитку зсувів знаходяться 15 міст, за останні роки 

виникло 3 надзвичайні ситуації пов язані із ними, в Івано-Франківській області – 

22 міста, та 4 зазначені ситуації, у Закарпатській – 12 міст, виникло 2 

надзвичайні ситуації. Другим регіоном значного поширення зсувів на Україні є 

Кримські гори, на території на якій вони розвиваються розсташовано 25 міст, 

виникло 4 надзвичайна ситуація пов язані з ними. Поширені та небезпечні також 

зсуви в Дніпропетровській (7 таких ситуацій, 35 млн. грн. збитів за останні 5 

років), Луганській (22 млн. грн., 1 відповідно), Хмельницькій (виниклао 5 

надзвичайні ситуації викликані зсувами), Донецькій (2), Одеській областях. 

Швидко зростають площі поширення зсувних процесів (у 2-4 рази за останні 

роки) в межах великих міст розсташованих у долинах великих річок та їх схилів: 

Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Дніпродзержинську на Дніпрі, Чернігові на 

Десні, Полтаві на Ворсклі, Чернівцях на Пруті, та деякі інші. 

Найбільшу потенційну загрозу поміж можливих геологічних надзвичайних 

ситуацій мають землетруси. За оцінкою сейсмологів в межах зони сейсмічної 

небезпеки в Україні проживає майже 12 мільйонів її жителів (тобто більше 23% 

населення нашої країни). Майже 8 млн. – в зоні можливих поштовхів 

землетрусів силою більше 6 балів , більше 2 млн – більше 7 балів, 790,9 тис. осіб 

– більше 8 балів (майже 670 тис. – жителі АР Крим та 122,9 тис. – Одеської 

області). Загальна площа сейсмонебезпечних зон в Україні складає 123,7 тис. 

км
2
. З них 1,4 тис. км

2 
 з можливістю прояву землетрусів з силою більше 8 балів 

(1,1 тис. км
2 
 в Одеській області та 0,3 тис. км

2 
 в АР Крим), 27,3 тис. км

2 
 - силою 

більше 7 балів, 95 тис. км
2 
 більше 6 балів. 

 Важливо те, що прояв землетрусів великої сили в Україні є рідкісним 

явищем. Так за останні п ять років лише один раз сейсмічні поштовхи силою 6 

балів призвели до винекнення надзвичайної ситуації на території АР Крим. 

Чинником, який збільшує ризик виникнення землетрусів, є підвищення 

антропогенного впливу на довкілля. 
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Підтоплення – ще одна з найнебезпечніших геологічних загроз, яка веде 

зокрема до затоплення підвальних приміщень, сейсмонебезпечності території, 

прискорення корозійних процесів підземних конструкцій. На думку фахівці ця 

загроза стала однією з найболючіших для життєдіяльності населення в нашій 

країні , в тому рахунку підвищення ризику та гостроти надзвичайних ситуацій 

природно-техногенного походження [2]. Підтоплені території охопили площу в 

143,1 тис. км
2 
 (23,3 % загальної площі держави). 

Найбільш загрозлива ситуація із підтопленням територій склалась в 

Житомирській (24,9 тис. км
2 

, 83 % загальної площі), Волинській (16,5 тис. км
2 

, 

81,7 % відповідно), Рівненській (10,5 тис. км
2 

, 52,2 %) областях. Дуже 

небезпечна ситуація склалась в Луганській області (11,5 тис. км
2 

, 41,3 %), 

Одеській (10,8 тис. км
2 
, 31,5 %), Чернігівській (9,7 тис. км

2 
, 30,4%), Херсонській 

(7,74 тис. км
2 

, 30,4 %), Сумській (6,9 тис. км
2 

, 29 %), Закарпатській (3,1 тис. км
2 

, 24,2 %) та Кіровоградській (5,8 тис. км
2 

, 23,6 %). Більше 10 % вражено також 

підтопленням території Миколаївської, Харківської, АР Крим, Хмельницької 

областей. Найменше уражено Донецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, 

Чернівецьку області. В інших областях показник близький за значенням один до 

загальнодержавного і не перевищує 9% території. 

Грунтово-кліматичні умови на багатьох територіях України є 

сприятливими для поширення багатьох видів небезпечних хвороб людей, тварин 

та рослин. Виникненню надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру в 

Україні сприяють невідповідність розвитку виробництва в країні в минулому з 

найважливішими екологічними та санітарними вимогами. В багатьох містах 

України в незадовільному стані знаходяться водопровідно-каналізаційні 

споруди, інші мережі житлово-комунального господарства, утилізація відходів 

та сміття, рівень обізнаності населення із основними загрозами медико-

біологічного характеру. Саме ці чинники зумовлюють велику кількість 

виникнення надзвичайних ситуацій зазначеного характеру. За останні 5 років в 

Україні виникло 216 надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру 

(близько 32 % усіх таких ситуацій природного походження). 3 національного 

рівня та 8 регіонального. Аналіз даних за останні 5 років про чисельність 

надзвичайних ситуацій природного походження свідчить, що серед них 

переважають отруєння людей: загальною кількістю 137, що складає 63,4 % цієї 

кількості. Саме серед них були найнебезпечніші за масштабами прояву та 

величиною збитків – усі загальнодержавні та регіональні з-поміж цього типу 

надзвичайних ситуацій. 

Дуже небезпечними є також інфекційні захворювання людей та тварин: 67 

надзвичайних ситуацій (31 %). Інфекційні захворювання людей складають 25 % 

усіх захворювань в Україні. Лише в 2001 році внаслідок надзвичайних ситуацій 

медико-біологічного характеру в Україні загинуло 44 особи: 12 в 

Дніпропетровській області, 9 – в Донецькій, 8 – в Миколаївській областях, по 4 – 

в АР Крим та Одеській області, по 1 – в Луганській, Полтавській, Херсонській та 

Чернівецькій областях. Значна кількість надзвичайних ситуацій пов язаних з 

поширенням інфекційних хвороб виникла в Донецькій області – 9 (хворіло 477 

осіб), Київській – 7 (152 особи), Лугаській – 7 (139), Вінницькій – 6 (46), 
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Миколаївській областях – 5 (67). Значна кількість захворівших також була в АР 

Крим та Житомирській областях – 197 та 122 відповідно. Загалом по країні 

захворіло внаслідок прояву зазначених ситуацій 1494 особи. 

Зробивши градацію за величиною площ можливого поширення епідемій та 

епізоотій та кількістю населення, яке в них проживає за регіонами України ми 

встановили, що надзвичайні ситуації викликані ними найвірогідніше в 

Київській, Чернігівській (дуже небезпечно з точки зору місцеположення столиці 

країни), Вінницькій, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Хмельницькій та Черкаській областях. В цих областях рівень зазначених 

показників перевищує середній по Україні в 2-2,5 рази. В АР Крим, Івано-

Франківській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях цей рівень 

нижчий середнього по державі в 0,5 рази, в інших областях він близький до 

вказаного рівня. 

Створення та реалізація спеціальних державних програм потребує 

необхідність зниження ризику надзвичайних ситуацій пов язаних з поширенням 

на теренах нашої держави в останні роки таких інфекційних хвороб, як дифтерія, 

туберкульоз, ВІЛ-інфекція. Особливо складна ситуація з двома останніми 

хворобами, які влучно називають ―соціальними‖. Так в умовах кризи 

суспільного розвитку, поширення в українському суспільстві падіння рівня 

моралі, поширення наркозалежності, проституції зокрема у дитячих вікових 

групах, поширення ВІЛ-інфекції набуває величезних масштабів – за цим Україна 

та Росія переважають поміж європейських країн [2]. Така ситуація отримала 

початок в середині 90-х років минулого століття: якщо 1994 році в Україні 

нараховували 41 ВІЛ-інфіковану особу, через 5 років 5827, то нині – 41452. З 

1987 року від СНІДу померло в Україні 6212 осіб, нині на нього хворіє 2545 

осіб. 

Значне поширення в межах України лісових, полів із сухостоями, покладів 

торфу при тривалих бездощових періодах є причинами виникнення 

надзвичайних ситуацій пов язаних із пожежами в екосистемах. Коефіцієнт 

ризику виникнення пожеж в екосистемах по території в Україні дуже високий – 

1,3*10
-1 

. Найвищий він в Харківській, Луганській, Полтавській, Закарпатській, 

Кіровоградській, Івано-Франківській, Одеській, Донецькій, Рівненській, 

Житомирській та Волинській областях. Найбільші площі можуть постраждати 

внаслідок пожеж в екосистемах в Житомирській (1427 тис. га), Чернівецькій 

(1238 тис. га), Київській (1147 тис. га), Вінницькій (1133 тис. га) Харківській 

(1127 тис. га), Одеській (1053 тис. га), Дніпропетровській (1108 тис. га) та 

Рівненській (1002 тис. га) областях. 

Виділення регіонів України з високим ризиком природних надзвичайних 

ситуацій загалом можливе на основі зазначення рівнів відповідних показників 

кожної із виділених небезпек вищих за  середній по країні. 

Найнебезпечнішими щодо прояву природних надзвичайних ситуацій є 

Карпатський регіон (за всім спектром зазначених небезпек), Поліський 

(гідрометеорологічні небезпеки та пов язані підтопленням територій, 

інфекційними хворобами, лісовими пожежами), Подільський (метеорологічні 
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небезпеки, сейсмонебезпека та пов язана з інфекційними Одеська область й АР 

Крим (геологічні, метеорологічні небезпеки). 

Таблиця 1. 

Регіони України з високим ризиком надзвичайних ситуацій  

природного походження 
 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Регіони України, в яких показник вищий за середній по країні 

Площа 

т-ї, яка 

може 

бути 

затоп-

леною 

внаслі

док 

пове-

ней 

К-сть 

мете

орол

огічн

их 

НС 

за ос-

танні 

% 

років 

Пло

ща 

сейс

моне

безпе

чних 

зон 

К-сть 

насел

ення  

в 

сейс

моне

безпе

чних 

зонах 

Пло

ща 

по-

шире

ння 

зсу-

вів 

Ураж

еність 

т-ї 

підто

пленн

ям 

Рі-

вень 

епі 

демі

чних 

та 

епі 

зоот

ич 

них 

небе

зпек 

Зони 

можл

ивих 

лісов

их 

по-

жеж 

Матеріал

ьні збит-

ки 

завдані 

природ-

ними НС 

за оста-

нні 5 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АР Крим  * * *      

Вінницька 

область 
  * *   *  * 

Волинська 

область 
* *    * * * * 

Житомирська 

область 
     * * *  

Закарпатська 

область 
* * *  * *  * * 

Івано-

Франківська 

область 
 * * * *   *  

Львівська область  * * *  * * * * 

Одеська область  * * *  *   * 

Рівненська 

область 
 *    * * *  

Сумська область      * * *  

Тернопільська 

область 
 *     *  * 

Хмельницька 

область 
 * * *   *  * 

Чернівецька 

область 
 * * * *  * *  

Чернігівська 

область 
* *    * *   

 

Адекватна оцінка природних загроз дозволяє розробляти та 

впроваджувати найбільш ефективні заходи та засоби із зниження ризиків прояву 

природних надзвичайних ситуацій. Попередження кожної з окремих видів таких 

ситуацій має свою специфіку. Так забезпечення інженерного захисту, який 



 148 

сприяв би подоланню погіршення стану існуючого інженерного фонду, захисних 

споруд, що є в незадовільному стані в межах Івано-Франківській, 

Кіровоградській, Львівській, Харківській, Чернівецькій, Хмельницькій та 

Чернігівській областях, насамперед, необхідний для зниження ризику прояву та 

гостроти наслідків надзвичайних ситуацій пов язаних із зсувами, обвалами, 

паводками, повенями, селями, підтопленням територій; удосконалення системи 

передбачення прояву природних загроз за рахунок впровадження нового 

обладнання та технологій вивчення цих загроз, особливо ефективне для 

попередження метеорологічних надзвичайних ситуацій, землетрусів; 

покращення якості питної води, широка пропогандиська діяльність, освітні 

програми ефективні для кардинального поліпшення санітарно-епідемічної стану 

країни. В тім , на нашу думку, вирішення пріоритетного (в системі національної 

безпеки) завдання попередження прояву загроз природного походження має 

мати комплексний характер, розв язуватись на державному та регіональному 

рівнях насамперед. Така діяльність передбачає посилення законодавчої бази 

щодо цієї проблематики, досягнення високого науково-практичного рівня 

державного моніторингу та передбачення можливості прояву досліджуваних 

ситуацій (зокрема створення регіональних геоінформаційних баз розвитку 

небезпечних природних процесів та явищ), створення людських, фінансових та 

матеріально-речовинних ресурсів для ліквідації наслідків їх проявів, закладання 

в програми соціально-економічного розвитку держави та її регіонів відповідних 

стандартів безпеки життєдіяльності населення, налагодження взаємодії усіх 

складових системи попередження та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного походження, зниження та стабілізація рівнів захворюваності в країні 

та регіонах, підготовка населення до раціональних дій в умовах вказаних 

ситуацій, вилучення територій із сфери людської діяльності визначених 

технолого-інженерною експертизою такими, які є вкрай небезпечними з точки 

зору прояву можливих надзвичайних ситуацій (наприклад райони з розвитком 

зсувів у великих містах) до часу приведення ризику в їх межах до рівня 

прийнятного, включення питань із забезпечення безпеки в коло підготовки 

управліців розвитком території. В межах виділених  регіонів з найвищим 

ризиком прояву природних надзвичайних ситуацій  розробити регіональні 

програми підвищення рівня безпеки в них за допомогою вказаних вище заходів. 

Спеціалісти вказують на необхідність створення централізованого 

Координаційного Центру по боротьбі з несприятливими подіями в межах країни 

з підпорядкованими йому регіональними системами безпеки, формування 

структур міжнародного співробітництва  в сфері запобігання та усунення 

природних загроз (особливо в рамках європейських структур, НАТО) [3]. 

 

1. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. – Суми, 

2000. – с. 165. 

2. Регіональні проблеми підтоплення території України / Мельничук І.В., 

Кошляков О.Є., Байсарович І.М. // Регіональні екологічні проблеми: зб. наук. 

праць. – К.: ВГЛ ―Обрії‖, 2002. – с. 21-26. 
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небезпечних підприємств. /С.І.Дорогунцов, В.В.Ковтун, А.В.Степаненко. – К.: 
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ГІДРОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ 

ВЕРХНЬОЇ ПРИП’ЯТІ В РАЙОНІ ВОДОЗАБОРУ  

В ДНІПРО-БУЗЬКИЙ КАНАЛ 

 

Розглянуті просторово-часові виміри в русловому режимі р.Прип’ять в 

районі водозабору в Дніпро-Бузький канал. Відзначено значне погіршення 

гідролого-екологічних умов прояву руслових процесів на цьому відтинку ріки та 

запропоновано заходи з відновлення оптимальних умов руслоформування. 

There was considered space-times change in river-bad regim of Pripijat river 

near with water intake in Dniepero-Buzkiy channel. It was mention aggravation 

hydro-ecological river and proposed measure for restore  normal condition of river-

bad-formed. 

 

За сучасними даними площа басейну р. Прип’ять складає 121,0 тис. км
2
, а 

її довжина – 761 км [1]. На українську частину басейну припадає 57%, на 

білоруську – 43% площі її водозбору. Прип’ять – це трансгранична річка, в 

басейні якої існують ряд міждержавних проблем. Однією з них є 

функціонування водозабірної системи Дніпро-Бузького каналу, по якій 

здійснюється забір води з Прип’яті, який в меженний період, становить більше 

половини стоку річки [2]. Функціонує цей водозабір з 1958 р. 

Вказана ситуація обумовила і специфіку форм прояву та інтенсивність 

руслових процесів на прилеглій до водозбору ділянці річки. 

Зменшення, в зв’язку  із водовідведенням річкової води в канал, призвело 

до активного замулення і заростання русла цієї річки, затухання процесів 

руслоформування, довготривалого затоплення заплав (2-3 місяці і більше), 

погіршення екологічної ситуації тощо. Тому в даній статті ми поставили 

завдання розглянути основні моменти процесів руслоформування під дією 

такого потужного регулятора стоку як водозабір (Вижівський) в Дніпро-Бузький 

канал і обгрунтувати ряд рекомендацій щодо оптимізації його роботи та 

регулювання і відновлення русла Прип’яті в нижньому б’єфі цієї гідротехнічної 

споруди. 

Руслоформуючі витрати води. 

Серед основних індикаторів оцінки прояву руслових процесів можна 

виділити руслоформуючі  витрати води. Розрахунок руслоформуючих витрат та 

їх аналіз дає можливість визначати періоди водності річки, коли найактивніше 

проявляються руслові деформації [3-4]. 

© О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, В.О. Ободовський, 2002 
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Слід зазначити, що для більшості українських приток Прип’яті і, зокрема 

річок Волинського Полісся, спостерігається два максимума, які відповідають 

проходженню руслоформуючих витрат води: верхній (що проходить в умовах 

затопленої заплави) та середній (що спостерігається в руслі перед самим 

виходом води на заплаву - Bankfull) [5] (табл. 1). 

 Таблиця 1 

Руслоформуючі витрати води деяких приток верхньої 

Прип’яті 
 

№ 

п/п 

Річка - пункт Над заплавою В межах русла 

Qфв, м
3
/с Р, % Qфв, м

3
/с Р, % 

1. Вижівка - Стара Вижівка 76,0 0,15 12,0 7,66 

2. Тур’я - Ягідне 41,3 0,06 3,75 10,94 

3. Тур’я - Ковель 92,0 0,13 12,0 11,58 

4. Стохід - Любешів 132 0,38 6,00 34,15 

5. Стир - Млинок 164 3,07 42,5 42,60 

 

Ряд приток (Вижівка, Тур’я) цієї території характеризуються наявністю як 

вертикальних, так і горизонтальних деформацій, що свідчить про "ефективність" 

проходження руслоформуючих витрат води в їхніх руслах. 

Що стосується верхньої течії р. Прип’ять, то тут в межах України 

розташовані два гідрологічних пости, за даними яких розраховані 

руслоформуючі витрати води - це Річиця та Любязь. Основні розрахункові 

характеристики руслоформуючих витрат наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2  

Характеристики руслоформуючих витрат води 

р. Прип’ять 
 

№ 

п/п 

Пункт Над заплавою В межах русла 

Qфв, м
3
/с Р, % Qфв, м

3
/с Р, % 

1. Річиця 54,0 3,26 6,00 58,5 

2. Любязь 52,5 7,09 6,00 81,0 

 

Необхідно відмітити і той факт, що водозабір в Дніпро-Бузький канал 

розташований в 14 км після впадіння р. Тур’ї і знаходиться між вказаними двома 

гідропостами. 

Аналіз проходження руслоформуючих витрат води на р. Прип’яті за 

даними вказаних постів засвідчує наступне: 

- Руслоформуючі витрати, які спостерігаються в межах русла мають 

вельми високі забезпеченості. Це пояснюється геоморфологічними 

особливостями прилеглої території і перш за все низькою, широкою та 

заболоченою заплавою. За абсолютною величиною параметри 

руслоформуючих витрат води виявилися меншими норми стоку на цій 

ділянці Прип’яті. 
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- Верхні максимуми руслоформуючих витрат проходять в умовах 

затопленої заплави. Потік при цьому володіє більшою транспортуючою 

здатністю і може виконувати певну ерозійно-акумулятивну роботу. Але 

в даних умовах це в більшій ступені стосується ділянки Прип’яті до її 

злиття з Тур’єю. 

- Попередній аналіз руслоформуючої діяльності свідчить про відсутність 

активних руслових переформувань (особливо на ділянці, яка 

знаходиться нижче гирла р. Тур’ї), а руслоформуючі витрати в 

сучасних умовах втратили здатність активно розробляти русла р. 

Прип’яті. 

- Руслоформуюча діяльність потоку на даній ділянці "дисонує" 

відповідним чином з природними процесами руслоформування на 

інших річках Волинського Полісся, що обумовлено змінами 

гідрологічного (гідравлічного) режиму р. Прип’ять. 

Екологічно допустимі витрати води. 

Одним з головних екологічних показників прояву руслових процесів є, на 

наш погляд, екологічно допустимі витрати води [6-7]. Принцип їх визначення 

базується на оцінці гідравлічних особливостей водотоків і процесах взаємодії 

потоку і русла [7]. В широкому розумінні - це витрати, які відповідають при 

проходженні водопіль і високих паводків руслоформуючим витратам води і 

здійснюють при цьому основний стік завислих і донних наносів, а в меженний 

період відповідають витратам з незамулюючими швидкостями, за яких 

спостерігається лише стік завислих наносів. Отже, з одного боку, ЕДВ 

виконують "промивання" русла в період водопілля і не дозволяють йому 

розмиватися або замулюватися в межень. З іншого - ці витрати не порушують 

гідрологічний режим водотоку і не потребують додаткових водних ресурсів для 

підтримання сприятливої екологічної обстановки в річці. Отже, знаючи кількісні 

характеристики гідравліки потоку, маємо можливість комплексно вирішувати 

питання екологічної рівноваги в річковій системі з врахуванням гідравлічного, 

гідрохімічного та гідробіологічного режимів. 

Детально зупинятись на методиці визначення екологічно допустимих 

витрат води не має сенсу, так як є ціла низка публікацій, в яких висвітлені її 

основні положення [6-8]. 

Згідно методики, нами виконані розрахунки екологічно допустимих витрат 

води для р. Прип’яті за даними вищевказаних гідрологічних постів, які наведені 

в табл. 3. 

Аналіз результатів розрахунків засвідчив, що для гідропоста Річиця тільки 

за умов проходження верхнього інтервалу руслоформуючих витрат води (Qфв = 

54,0 м
3
/с) відсутнє замулення і навіть має місце часткове "промивання" русла 

(Vф = Vнр) з наявністю руслових деформацій. В меженний період спостерігається 

замулення русла (Vнз > Vф > Vнр). 

Для гідропоста Любязь, який розташований нижче водозабору в Дніпро-

Бузький канал, то тут як під час водопілля (Qф = 52,5 м
3
/с), так і в межень (Qф = 

6,00 м
3
/с) має місце активне замулення русла (Vнз > Vф < Vнр) і його заростання 

та деградація. 
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Таблиця 3 

Параметри екологічно допустимих витрат води р. Прип’ять  

за  даними гідропостів с. Річиця (1) і с. Любязь (2) 

 

№ 

п/п 

Фаза 

вод-

ності 

Діаметр 

завис-

лих 

наносів, 

мм 

Діаметр 

донних 

наносів, 

мм 

Глиби-

на,  

h, м 

Витра-

та 

води, 

Q, м
3
/с 

Незаму

лююча 

швид-

кість, 

Vнз, 

м/с 

Фак-

тична 

швид-

кість 

при 

ЕДВ 

VфЕДВ, 

м/с 

Нероз-

миваю-

ча 

швид-

кість, 

Vнр, м/с 

1. Водопілля 0,005-0,05 0,1-0,5 1,65 54,0 0,38 0,50 0,45-0,55 

 Межень 0,001-0,05 0,1-0,5 1,25 

1,30 

6,00 

20,0* 

0,35 

0,36 

0,22 

0,37 

0,30-0,45 

0,45-0,55 

2. Водопілля 0,005-0,05 0,1-0,5 1,85 52,5 0,42 0,40 0,50-0,55 

 Межень 0,001-0,05 0,1-0,5 1,25 

1,50 

6,00 

15,0* 

0,35 

0,37 

0,20 

0,38 

0,30-0,40 

0,45-0,55 

* - відмічені мінімальні витрати води, за яких починають задовольнятися 

умови проходження ЕДВ. 

 

З метою уточнення результатів нами проведені дослідження швидкісного 

режиму потоку на вказаній ділянці річки починаючи з середини 60-х до кінця 

90-х років. Для цього за кривими Q = f (V) виконана оцінка кількісних 

параметрів змін швидкостей потоку для відповідних витрат, що 

продемонстровано на рис. 1 і рис. 2. 

Отримані результати свідчать про чітко виражену тенденцію до зменшення 

швидкостей потоку за відповідними витратами води. Особливо чітко це 

проявляється для гідропоста Любязь, де швидкості річкового потоку 

зменшились в декілька разів в 90-х роках. Внаслідок цього на сучасному етапі 

умови проходження ЕДВ мають стійку тенденцію до погіршення на ділянці 

Прип’яті, нижче водозабору, а сама річка не "здатна" самостійно відновити 

рівновагу в системі "потік-русло". 

Разом з тим цікавим є той факт, що в цілому річки басейну Прип’яті (Стир, 

Горинь, Случ, Уборть) характеризуються сприятливими умовами проходження 

ЕДВ, які не потребують додаткових водних ресурсів за всіма фазами водності 

для підтримання динамічної рівноваги саморегулюючої системи "потік-русло". 

В цьому зв’язку в географічному плані прослідковується очевидний дисонанс 

стосовно  української ділянки р. Прип’яті. Особливо це простежується між 

впадінням р. Тур’ї та оз. Любязь (в зоні впливу Дніпро-Бузького каналу). Тут 

має місце зміна гідрологічного режиму річки, параметрів водності та 

гідравлічних характеристик потоку, що призвело до екологічної напруженості в 

річковій системі. Викликана ця ситуація передусім зменшенням меженного 

стоку Прип’яті, обумовленого забором води в Дніпро-Бузький канал. 
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Рис. 1 -  Часові криві зв’язків Q = f (V) для р. Прип’ять - г/п Річиця 
 

 
Рис. 2 - Часові криві зв’язків Q = f (V) для р. Прип’ять – г/п Любязь 
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Руслові деформації. 

Невід’ємною частиною руслових процесів є деформації річкових русел. 

Останні можуть бути як вертикальними, що обумовлюють трансформацію 

поздовжнього профілю річки та зміни відміток дна русла, так і 

горизонтальними, котрі пов’язані з переміщенням русла в плані і розмиванням 

берегів. 

Серед методів дослідження спрямованості вертикальних руслових 

деформацій найбільш достовірним є використання кривих Q = f (H), часове 

зміщення яких вгору або вниз свідчить про акумуляцію річкового алювію, чи 

про розмивання русла. 

Для верхньої Прип’яті за даними вищевказаних гідропостів були 

побудовані подібні криві за період 1966-1999 рр. (рис. 3, рис. 4). Динаміка змін 

відміток рівнів води при відповідних витратах як в межах русла, так і затопленій 

заплаві наведена в табл. 4. 

Таблиця 4 

Осереднена часова зміна залежності Q = f (H) для  р. Прип’ять 
 

№ 

п/п 

Пункт 

спостережень 

Період 

спостереже

нь, роки 

 max, см 

(просідання 

(-) або 

приріст (+) 

 max за 

рік, см 

 за рік, см 

В межах русла 

1. Річиця 1966-1999 (+30) 

(-23) 

(+0,90) 

-0,75) 

(+0,60) 

(-0,45) 

2. Любязь 1966-1999 +24 +0,71 +0,40 

Над заплавою 

1. Річиця 1966-1999 +42 +1,24 +0,90 

2. Любязь 1966-1999 +51 +1,50 +1,10 

 

Результати аналізу вказаних зв’язків дозволили засвідчити наступні 

тенденції: 

- Як для гідропоста Річиця, так і для створу в Любязі в загальному 

випадку прослідковується підвищення рівнів води при відповідних 

витратах, що свідчить про накопичення алювію в руслі і активне 

зростання шорсткості заплави (заростання). 

- Для гідропоста Річиця в межах русла спостерігаються в часовому 

розрізі неоднозначні тенденції в змінах рівнів води при відповідних витратах. В 

80-х і на початку 90-х років минулого століття мав місце незначний спад рівнів, 

який характеризував певне врізання русла річки і пов’язане з цим його 

розмивання. Однак зараз знову спостерігається суттєве зростання рівнів при 

відповідних витратах (рис. 3, рис. 4, табл. 4). 

- Для гідропоста Любязь прослідковується однорідна спрямованість в 

підйомі рівнів води при відповідних витратах (24 см за 34-х річний період). 

Іншими словами має місце тенденція до накопичення руслових наносів. 

 



 155 

 

 
 

Рис. 3 - Криві зв’язків Q = f (H) для р. Прип’ять - г/п Річиця 
 

 

 

 
 

Рис. 4 - Криві зв’язків Q = f (H) для р. Прип’ять - г/п Любязь 
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- В умовах затопленої заплави для обох постів вцілому спостерігається 

зростання рівнів води при відповідних витратах. Причому ця тенденція починає 

чітко проявлятися з кінця 70-х років (період активної експлуатації водозабору в 

Дніпро-Бузький канал і гідромеліоративного будівництва) (рис.3, рис.4). Для 

гідропоста Любязь ця ситуація більш показова (до 6-7 см в рік проти 3-4 см в рік 

для Річиці) за останні 3 роки. Це свідчить про активне накопичення наносів і 

заростання русла, що в кінцевому результаті може призвести до його повного 

відмирання.  

Якщо провести географічні аналогії в оцінці руслових деформацій з іншими 

притоками Прип’яті, то можна відмітити яскраво виражену неадекватність в 

тенденціях формування вказаних процесів. Для більшості прип’ятських приток 

спостерігається "просідання" рівнів води, про що свідчать дані табл. 5. 

Таблиця 5 

Осереднена часова зміна залежності Q = f (H) для деяких 

приток р. Прип’яті 
 

№ 

п/п 

Річка - пункт Період 

спостере-

жень, роки 

 max, см 

(просідання 

(-) або 

приріст (+), 

см 

 max за 

рік, см 

 за рік, см 

1. Стир - Луцьк 1960-1999 -98 -2,51 -1,23 

2. Горинь - Деражне 1960-1996 -78 -2,17 -0,77 

3. Случ - Сарни 1960-1996 -71 -1,97 -0,56 

4. Уборть - Перга 1956-1998 -56 -1,70 -0,81 

 

Аналіз наведених в табл. 5 показників свідчить про ту чи іншу ступінь 

деформованості русел річок, наявність транспорту наносів в їхніх руслах, досить 

активний прояв вертикальних руслових деформацій [7]. 

Що стосується горизонтальних руслових деформацій, то на даній ділянці 

Прип’яті їх прояв за останні десятиріччя майже відсутній. І якщо в районі 

гідропоста Річиця (до впадіння р. Тур’я і водозабору в Дніпро-Бузький канал) їх 

кількісні показники не перевищують 0,3-0,5 м в рік, то нижче за течією вони 

взагалі відсутні. Пов’язано це передусім із зменшенням на цій ділянці стокових 

показників (зокрема мінімального стоку), що призводить до зменшення 

транспортуючої здатності потоку, активізації накопичення наносів і заростання 

русла і заплави. Наслідком цього є практичне зникнення русла Прип’яті майже 

до с. Любязь (біля 40 км). 

Якщо провести порівняльний аналіз горизонтальних руслових деформацій 

на вказаній ділянці Прип’яті і на інших її притоках, то можна дійти висновку 

про певну невідповідність в інтенсивності їх прояву.  

За даними гідроморфологічного аналізу для більшості приток Прип’яті 

характерні досить активні прояви горизонтальних руслових деформацій і не 

тільки в межах Волинської височини, а й на Поліській низовині (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Максимальна і середня інтенсивність горизонтальних деформацій  

деяких притоків Прип’яті 

 

№ 

п/п 

Річка - пункт Період 

спостережень, 

роки 

Максимальна 

інтенсивність 

горизонтальних 

деформацій, 

м/рік 

Середня 

інтенсивність 

горизонтальних 

деформацій, м/рік 

1. Тур’я - Ковель 1940-1989 1,02 0,82 

2. Стир - Луцьк 1940-1983 1,58 1,23 

3. Горинь - Ямпіль 1940-1986 2,73 1,90 

4. Горинь - Деражне 1940-1978 2,78 1,37 

5. Случ - Сарни 1923-1988 7,69 5,65 

6. Уборть - Перга 1931-1988 1,75 1,01 

 

Як свідчать дані таблиці 6, найбільша інтенсивність горизонтальних 

деформацій притамання повноводним притокам Прип’яті (Горинь і Случ). 

Зокрема для Случі зафіксовано одне з найбільших значень їх прояву для 

рівнинних річок України [7]. Разом з тим, навіть річки з меншою водністю 

(Тур’я, Уборть), ніж на верхній Прип’яті, мають досить значну інтенсивність 

прояву горизонтальних деформацій.  

Висновки. 

Гідролого-екологічний аналіз руслових процесів верхньої Прип’яті 

засвідчив їх суттєві зміни під дією господарських чинників і, перш за все, 

пов’язаних з водозабором в Дніпро-Бузький канал. Пов’язане з цим неприродне 

зменшення загальної водності річки та гідравлічних характеристик потоку 

призвели до затухання руслових деформацій та їх повної відсутності нижче 

водозабору, що обумовило замулення і заростання її русла. 

Тому для "реанімації" екологічної обстановки і відновлення природного 

руслового режиму на даній ділянці розробити ряд першочергових заходів, а 

саме: 

- науково обгрунтувати і узгодити кількісні показники 

спецводокористування для потреб експлуатації Дніпро-Бузького каналу, з метою 

оптимізації гідрологічного, гідравлічного режимів річки та екологічної 

обстановки вцілому; 

- розробити і негайно впроваджувати методи регулювання русла 

Прип’яті на ділянці деградації русла (розчистка, каналізування, вибіркове 

одамбування паводкопропускного коридору тощо); 

- провести реконструкцію і відновлення меліоративних систем на 

прилеглій території. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УРБАНІСТИЧНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Запропоновано методику моделювання регіонального урбаністичного 

природокористування. 

The methodic for region urban land use modeling are proposed. 

 

В природній системі кожна певна ознака (значення, параметр) варіює під 

впливом великої кількості взаємно незалежних чинників, кожний з яких окремо 

мало впливає на загальну картину варіабельності. При чому певні чинники 

викликають зростання розміру ознаки, а інші до зменшення. В той же час 

частота повторюваності варіантів, що знаходяться в середині сукупності є 

максимальною. Такий розподіл вважається нормою для випадкових величин та 

відомий під назвою розподілу К. Пірсона, або Гауса-Лапласа [5]. Нормальний 

розподіл дуже широко застосовується в прикладних географічних та соціо-

економіко-географічних дослідженнях (Р. Дж. Чорли, П. Хаггет, 1971; А.Г. 

Исаченко, В.С. Преображенский, 1971; А.Д. Арманд, 1975; О.Г. Топчієв, 1982; 

М.Д. Гродзинський, 1993).  

Найбільш прийнятним математичним виразом для характеристики 

© О.Ю. Дмитрук, 2002 
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середовища життєдіяльності населення певного міста є прострово-математична 

модель поля точок тяжіння у вигляді системи випадкових величин, розподілених 

за нормальним законом. Розглянемо для прикладу таку систему для випадкових 

величин {X(ω),Y(ω)}. 

Отже, система двох випадкових величин підпорядковується нормальному 

закону розподілу, якщо щільність її розподілу має вигляд [4]: 
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де mx і my – математичні очікування випадкових величин системи; σx і σy – 

стандарти цих величин; rxy – їх коефіцієнт кореляції. 

Зміст щойно зазначених п’яти параметрів щільності нормального 

розподілу системи двох випадкових величин визначений шляхом розрахунку 

відповідних моментів за характеристичною функцією системи (Казаркевич, 

1977) [2], що відповідає її щільності розподілу за формулою (1).  

Загалом місто, як двомірну систему випадкових величин {X(ω),Y(ω)}, 

можна подати як випадкову точку (пунсон) на площині, закон розподілу такої 

системи, ще називають нормальним законом розподілу на площині. 

Таким чином, відповідно до формули (1) щільність нормального розподілу 

системи двох випадкових величин {X(ω),Y(ω)} є цілком визначеною при 

задаванні математичних очікувань випадкових величин системи (mx і my) та 

коваріаційної матриці (зважаючи, що Rxy = σx σy rxy) [4]: 
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y
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D
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Rij  

або кореляційної матриці, що відповідає матриці (2), тобто 

)3(
1

1 xy

xy

r
r  

Математичні очікування складників та їх коваріаційна матриця, як числові 

характеристики нормальнорозподіленої системи двох випадкових величин, є 

вичерпними характеристиками такої системи. 

Якщо випадкові величини нормально розподіленої системи {X(ω),Y(ω)} є 

некорельованими, а отже rxy = 0, то отримуємо запис для щільності розподілу 

системи, який задовольняє умові незалежності її складників, а саме [4]: 
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Таким чином, з некорельованості випадкових величин нормально 

розподіленої системи випливає їх незалежність або, іншими словами, для 

системи нормально розподілених випадкових величин умови їх 

некорельованості та незалежності є еквівалентними. 

Поверхня просторово-математичної моделі міста, що визначається 

щільністю розподілу системи двох незалежних нормально розподілених 

випадкових величин за вказаною вище формулою, має вигляд ―пагорба‖ або 

―дзвона‖ з вершиною, яка розміщується над точкою (тx,my) (рис. 1.) 
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f(x, y)

0 y

       x

         (mx, my)

 
Рис. 1. Схема поверхні щільності нормального розподілу системи двох 

незалежних випадкових величин (формула (4)). 

Перетинами поверхні щільності розподілу (рис.1) площинами, що 

паралельні площині х0у, є набір еліпсів, що стає очевидним, виходячи з такого. 

Якщо задатись умовою f(х, у) = const, то ми отримаємо для степеня експоненти 

у (формулі), винісши мінус за дужки, рівняння [4]: 

(x - mx)
2
/2σx

2
 + (y - my)

2
/2σy

2
 = C

2
= const (5) 

яке є рівнянням проекцій еліпсів на площину х0y.  

Рівнянням (5) визначається сім'я подібних еліпсів з центром у точці (mx, 

my). Осями симетрії цих еліпсів є прямі, паралельні осям 0х і 0у. У будь-якій 

точці кожного такого еліпсу щільність розподілу є постійною, тому їх називають 

еліпсами рівної щільності розподілу або еліпсами розсіювання. 

Величина f(х, у) інтерпретується як межа щільності точок тяжіння в 

елементарному контурі міської території. Застосувавши статистичне нормування 

вихідних даних про розміщення точок тяжіння на території міста, завжди можна 

забезпечити умову σ = 1. Це рівнозначно введення умови про шкалу виміру всіх 

відстаней в місті, де за одиницю довжини приймається σ. Вона в свою чергу 

залежить від прогресуючого у напрямку до центра міста згущення точок тяжіння 

(рис. 1.). Додаткового спрощення можна досягти, якщо прийняти, що – x
2
 – y

2
 = 

– R
2
, де R – радіальна віддаль певного пункту в місті (x, y) від його центра. 

Таким чином формулу (4) можна спростити до зручного для розрахунків 

виразу [3]: 

)6(,exp
2

1
),( 22Ryxf  

Просторово-математична модель елементарних ареалів (ділянок) 

життєдіяльності певних соціальних груп населення, або навіть певного окремого 

мешканця  в місті буде мати простий вид, якщо прийняти умову, що всі 

елементарні ареали (ділянки) формуються навколо житла та мають компактну 

форму. Позначимо елементарний ареал життєдіяльності Ad. При цьому 

центральна точка Ad збігається з місцеположенням житла. Таким чином 

величина R стає радіальною віддалю місця житла від центра міста. Центр міста в 

цьому приймається за початок системи координат (x, y). Вирішуючи задачу про 

імовірність потрапляння точок тяжіння до елементарного ареалу 

життєдіяльності Ad, та прийнявши умову, що діаметр Ad дорівнює або незначно 
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перевищує величину σ, можна скористатися спрощеним способом розрахунку 

[1]. 

Для більш менш значних міст ця умова, як правило витримується 

(Медведков, 1978). Таким чином змінами f(х, у) в межах Ad можна знехтувати. 

Це дозволяє застосувати для елементарного ареалу Ad з площею Sd та віддалю 

від центра міста R наступну формулу імовірності охоплення всіх точок тяжіння 

[3]: 
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З формули (7) випливає, що здатність забезпечувати доступ до всіх точок 

тяжіння (найменших однакових за площею елементарних ділянок 

життєдіяльності населення) буде зменшуватись з віддаленням від центру міста. 

Для того, щоб забезпечити мешканцям міста певну рівноцінність їх ареалів 

життєдіяльності, за рівнем охоплення точок тяжіння то їх площа у міру 

віддалення від центру міста повинна також зростати. Таким чином, для доступу 

до рівної кількості елементарних ділянок життєдіяльності, для мешканців 

периферійних ділянок міста необхідні значно більші за відстанню переміщення, 

порівняно з мешканцями центру.  

Формула (7) є математичним виразом загальновідомої інтертериторіальної 

моделі внутрішньоміської організації життєдіяльності міського населення. 

Основною перевагою її застосування є можливість математичного розрахунку 

внутрішньоміських ареалів життєдіяльності міського населення, модельного 

ранжування (введення шкали для визначення щільності точок тяжіння) та 

визначення статистично значущої межі міста.  

Межею міста, відповідно до формули (7), можна вважати відстань R=3σ 

грунтуючись на тому, що в трисигмову смугу навколо центру міста буде 

потрапляти 99,7% всіх точок тяжіння (Медведков, 1978). Якщо отриману 

закономірність поширити на екстратериторіальну модель міста то можна 

визначити смугу впливу міста на навколишню територію. Для цього  необхідно 

визначити радіус забудованої частини міста. Одним з найпростіших варіантів 

його розрахунку та найбільш відповідних для моделі поля точок тяжіння є 

прирівнювання реальної площі забудови Sd, що має як правило складну 

конфігурацію до площі умовного кола Sd = Su, в такому випадку радіус умовного 

кола ru визначається наступним виразом: 
 

)8(,u
u

S
r  

 

Так наприклад забудована територія урбанізованого ядра (ландшафтно-

архітектурних систем) міста Києва складає 340,5 км
2
. Звідси радіус умовного 

кола складає 10,41 км, а трисигмова смуга урбанізаційного та 

субурбанізаційного природокористування навколо міста відповідно 31,24 км. 

Діаметр кола урбанізаційного та субурбанізаційного природокористування, в 

такому випадку, відповідно складає – 6 ru (62,48 км).  

Для того щоб визначити смугу урбокомпенсаційного 



 162 

природокористування, достатню для забезпечення середовищевідтворюючих 

функцій модельної системи загалом, за базову основу приймається радіус 

урбанізаційного та субурбанізаційного прирокористування, що за даних умов 

інтерпретується як єдиний ареал. Відповідна трисигмова смуга буде складати – 9 

ru. Таким чином межі смуги урбокомпенсаційного природокористування для 

міста Києва складають 93,69 км, а діаметр кола вияву всіх форм урбанізаційного 

природокористування (урбанізаційне ядро, субурбанізаційна та 

урбокомпенсаційна смуги) складає 187,38 км (18 ru).  

Виходячи з умови оптимальності розміщення міст одного рангу для того 

щоб їх мережа була оптимальною та всі форми природокористування мали 

достатній просторовий ресурс відстань між центрами також повинна складати не 

менше ніж 18 ru. Застосування даного підходу дозволяє розрахувати радіуси 

смуг урбаністичного природокористування грунтуючись на розмірі площ 

урбаністичного ядра.  

Зауваженням до такого розрахунку є певне ігнорування такого важливого 

показника як чисельність населення міста.  

Враховуючи специфіку життєдіяльності міського населення та 

інтерпретуючи його у просторово-часовому аспекті, необхідно зауважити на 

наступні обставини. Більшу частину часу мешканці міста перебувають в межах 

забудованої території (урбанізаційного ядра). Ця територія відповідно складає 

ареал основного урбаністичного природокористування. Частина сільського 

населення та агроландшафти приміського довкілля складають смугу 

субурбанізаційного природокористування. Для відпочинку та оздоровлення 

міське населення активно використовує міські та приміські парки і лісопарки, 

ліси, заплави річок, озер та штучних водойм, луки тощо. Ці штучні та природні 

комплекси, частково зустрічаються в межах урбанізаційного ядра й 

субурбанізаційної смуги, та формують навколо них урбокомпенсаційну смугу.  

Виходячи з вище наведеного у якості просторово-математичної моделі 

урбанізаційного природокористування, що пов’язує кількість населення та 

територію можна запропонувати модель розрідження щільності населення від 

урбанізаційного ядра до межі смуги урбокомпенсаційного природо-

користування. 

Щільність населення можна також охарактеризувати як один з параметрів 

тиску населення на певну територію. Штучне середовище – ландшафтно-

архітектурні системи урбанізаційного ядра, завдяки техногенним покриттям 

стійким для зовнішнього впливу, здатні витримувати дуже значні антропогенні 

та техногенні впливи. Природні ландшафти мають значно меншу здатність 

витримувати ―тиск‖ людини без деградації якогось з компонентів. Деградації в 

першу чергу зазнає рослинний покрив, а в ньому надгрунтовий покрив [6]. 

Емпірично визначені норми щільності відпочиваючих для різних видів 

геокомплексів складають від 70 чол/км
2
 для смерекових кисличних лісів до 2142 

чол/км
2
 для злаково-різнотравних луків (Шеффер, 1973). Відповідно розраховані 

норми щільності відпочиваючих для зелених (рекреаційних) смуг різного 

призначення складають: для міських парків – до 5000 чол/км
2
; для заміських 

парків від 5001 до 1300 чол/км
2
; для лісопарків від 1301 до 500 чол/км

2
; для лісів 
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інтенсивного відвідування щільність не повинна перевищувати 500 чол/км
2
, а з 

врахуванням досить низької стійкості більшості ландшафтних структур 

території України до рекреаційної дигресії складає середньому 100 чол/км
2
. 

Виходячи з вище наведеного смуга урбанізаційного природокористування 

повинна мати площу достатню для забезпечення урбокомпенсаційного тиску, що 

не викликає рекреаційної дигресії, а саме на рівні 100 чол/км
2
. Загалом формула 

для розрахунку має наступний вигляд: 
 

)9(,
100

2

100 км
N

S
 

    

де: S100 – Площа смуги урбанізаційного природокористування з щільністю 

населення 100 чол/км
2
; N – чисельність населення міста. 

Розрахунок радіусу R100 смуги урбанізаційного природокористування 

проводиться за формулою: 
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Наприклад населення міста Києва складає 2620900 чол., площа смуги 

урбанізаційного природокористування з щільністю населення 100 чол/км
2
 буде 

складати відповідно 26209 км
2
, а радіус смуги урбанізаційного 

природокористування – 91,36 км. 

Провівши відповідні розрахунки радіусів смуг урбаністичного 

природокористування за щільністю населення та порівнявши їх радіусами, що 

розраховані за площею урбанізаційного ядра отримуємо стійку кореляцію між 

цими показниками (рис. 2.). 

 Аналіз розподілу радіусів урбаністичного природокористування 

розрахованих за площею урбаністичного ядра та за щільністю населення 

показує, що найбільш відповідно буде характеризувати смугу урбаністичного 

природокористування їх середньоарифметичне.  

Статистичний аналіз отриманого ряду значень середніх радіусів 

урбаністичного природокористування дозволяє встановити відповідну шкалу 

радіусів для міст різного рангу, що складає для: малих міст – до 15 км; для 

середніх міст 15,1 – 30 км; для великих міст 30,1 – 60 км; для найбільших міст 

60,1 – 90 км. 

Підсумовуючи вище наведене зазначимо, що отримані дані цілком 

вірогідно характеризують смуги урбаністичного природокористування та досить 

добре узгоджуються з відповідними емпіричними дослідженнями та 

статистичними розрахунками зон годинної доступності для автомобільного та 

залізничного громадського транспорту. 

Щодо комп’ютерного просторово-математичного моделювання великого 

міста, то найпростішою та найбільш відповідною моделлю, що реалізується 

більшістю сучасних комп’ютерних засобів є поверхня щільності нормального 

розподілу системи двох випадкових величин у канонічному виді. 
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Рис. 2. Розподіл радіусів урбаністичного природокористування  

(за матеріалами Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины: Экономико-

географический справочник. – К.: Выща шк., 1990. із змінами і доповненнями).  

 

У загальному випадку нормальний закон розподілу системи двох 

випадкових величин характеризується умовою rxy ≠ 0, що відповідає залежним 

складникам системи. Проте, при цьому осі симетрії еліпсів, які ще звуть 

головними осями розсіювання, не є паралельними до координатних осей. Такої 

невідповідності можна позбутися шляхом перенесення початку координат у 

точку (mx, my) та повертання координатних осей до суміщення їх з головними 

осями розсіювання. За допомогою такої операції нормальний закон розподілу 

залежних випадкових величин (при rxy ≠ 0) призводять до так званого 

канонічного виду із щільністю розподілу [4]: 
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де f(ξ, η) – щільність нормального розподілу системи випадкових величин (ξ, η) 

(―ксі‖ та ―ета” малі) з незалежними складниками, якими при приведенні до 

канонічного виду ми замінили нормально розподілену систему {X(ω),Y(ω)}, 

складники якої були залежними. σξ, ση – так звані головні стандарти. 

Зважаючи на викладене вище, при розгляді нормального закону на 

площині, як правило, намагаються обрати координатні осі 0х і 0у таким чином, 

щоб вони збігалися з головними осями розсіювання, дотримуючись щойно 

наведених принципів побудови (Рис. 3.). 

Така ситуація цілком достатня для просторово-математичної моделі 

певного окремого міста. Реалізацій просторової моделі регіональної системи 

міських населених пунктів потребує принципово нового підходу. 
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f(ξ, η)

         ξ

      η
 

Рис. 3. Схема фрагмента поверхні щільності нормального розподілу 

системи двох випадкових величин у канонічному виді (формула (6)). 

 

Для реалізації просторово-математичної моделі регіональної системи 

урбанізаційного природокористування найбільш перспективним є принцип 

комп’ютерного мультиоверлею – багатошарового накладання. Для побудови 

регіональних смуг урбаністичного природокористування була розроблена 

електронна карта України на якій відповідно до часу заснування (і подальшого 

ряду безперервного існування) позиціонувалися міста з відповідними до рангу 

міста, у певний часовий зріз, смугами урбанізаційного природокористування 

відповідно до розрахованої вище шкали. 

Поступове накладання нових шарів та коригування рангів міст відповідно 

до їх статусу (площі та населення) у певний часовий зріз дозволили отримати 

ряд комп’ютерних картографічних (математично-просторових) моделей, що 

ілюструють просторово-часову динаміку розвитку урбаністичного 

природокористування та відповідно урбаністичне освоєння території України. 
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ДО ПИТАНЬ МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ЛІСОСТЕПОВОГО ТИПУ 

 

Розглянуто методику індикативного планування еколого-географічної 

ситуації сільського адміністративного району лісостепової зони. 

The are studied the problems of a indicative planning methodic of a ecological-

geographical situation of village administrative region of forest-steppe zone. 

 

Одним з головних інструментів розробки, обґрунтування і вжиття заходів 

щодо державного регулювання соціально-економічного розвитку держави є 

індикативне планування. 

Серед основних функціональних блоків суспільно-географічного 

комплексу сільського адміністративного району (САР) одним з найважливіших є 

блок еколого-географічної ситуації (Вісник Київського університету імені 

Тараса Шевченка. Географія. – 1999. – Вип. 44. – С. – 50-54). 

Еколого-географічна ситуація (ЕГС) САР формується під впливом 

закономірностей розвитку природи і суспільства в процесі 

природокористування. Гострота ЕГС залежить від ступеня невідповідності рівня 

розвитку продуктивних сил ресурсним можливостям території та стійкості 

природно-територіальних комплексів до техногенного навантаження. 

Визначальними моментами формування сучасних ЕГС є просторово-часова 

організованість ландшафтів та інтенсивність і тривалість техногенного впливу 

[4, С.4]. ЕГС САР впливає на його екологічну безпеку (її елементи відображенні 

на рис.1), яка є складовою національної безпеки. 

 

Рис. 1. Складові елементи екологічної безпеки САР 
 

У сучасних дослідженнях трансформаційних процесів екологічного 

розвитку САР особливу увагу слід приділяти вивченню впливу екологічної 

ситуації та забруднень середовища на інтегральний потенціал території (ІПТ), 

який, як відомо, об’єднує не тільки ресурси території (природні, демографічні, 
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фінансові і т.д.), але і власне територію як поле взаємодії суспільства і природи 

[6, С.7].  

Виділяють наступні чинники формування ЕГС [7, С.8]: 1) давня і висока 

освоєнність території; 2) потужний, різнобічний природно-ресурсний потенціал; 

3) високий рівень освоєнності земельних, мінеральних, лісових ресурсів; 4) 

значна щільність виробничого потенціалу; 5) соціально незадовільна структура 

виробництва; 6) недостатність інвестиційних вкладень у діяльність з охорони 

навколишнього середовища; 7) інтенсивні процеси урбанізації; 8) високий рівень 

територіального скупчення різноманітних природокористувачів. 

Навіть поверховий аналіз тенденцій розвитку територій САР з 

урахуванням стану компонентів природи висвітлює тісний зв’язок між умовами 

господарювання, пріоритетами та напрямами господарського розвитку і ЕГС [1, 

С.11]. 

Головна екологічна проблема, що сформувалася на рівні САР лісостепової 

зони – стійкість ландшафтів до сільськогосподарського впливу. До останнього 

часу вважалося, що основним забруднювачем навколишнього середовища, в 

тому числі ґрунту, є промисловість. Але в сучасних умовах сільське 

господарство перетворилось на значного природного забруднювача. В 

нітратному забруднені його частка досягає 40-47%, в тому числі за рахунок 

використання добрив – 30-37% і відходів тваринництва – 10%. Високий рівень 

концентрації сільськогосподарського виробництва, а також хижацьке 

використання природних ресурсів (зумовлені закономірностями функціонування 

адміністративно-командної економіки колишнього СРСР) протягом десятиріч, 

призвели до глибокої еколого-економічної кризи в САР лісостепового типу. 

Нарощування продуктивних сил здійснювалося практично без врахування 

екологічних наслідків, панував відомчий, споживацький підхід до розміщення 

нових виробництв. Було допущено цілий ряд серйозних помилок в організації 

комплексного використання природних ресурсів, недостатня увага приділялася 

управлінню охорони природи та контролю якості навколишнього середовища. 

В умовах децентралізації управління, розширення повноважень 

господарюючих суб’єктів і місцевих органів влади особливого значення набуває 

територіальне регулювання природокористування та техногенно-екологічної 

безпеки з урахуванням суміжних наслідків. Водночас між інтересами держави і 

САР мають місце істотні відмінності. Держава як суб’єкт природокористування 

економічно заінтересована у максимальній концентрації видобутку і переробки 

будь-якого виду ресурсів. У цьому є й інтерес САР, адже це може сприяти 

виділенню інвестицій, створенню робочих місць, спорудженню 

інфраструктурних об’єктів. Але як суб’єкт природокористування САР не менш 

зацікавлений в екологічних обмеженнях і навіть, в окремих випадках - забороні 

на збільшення видобутку і переробки ресурсів у зв’язку із зниженням 

техногенно-екологічної безпеки, якості навколишнього середовища, що в свою 

чергу погіршує комфортність проживання населення.  

Актуальним завданням для індикативного планування еколого-

географічної ситуації в САР виступає визначення напряму розвитку території 

таким чином, щоб рівні антропогенного навантаження відповідали природній 
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стійкості ландшафтів. Ландшафтознавчий підхід є необхідним при визначенні 

шляхів оптимізації взаємодії суспільства і природи. Порівняльну характеристику 

природних екосистем та агроекосистем подано в таблиці 1. Як бачимо, 

агроекосистеми характеризуються якісною своєрідністю, поєднуючи в  собі 

екологічні та соціальні компоненти, адже вони створюються людиною і  до 

самостійного виникнення чи існування не здатні. Статус агроекосистеми 

визначають не лише їх внутрішні особливості, але й сільськогосподарські 

ресурси (кількість вкладеної праці, матеріали), тип використання продуктів 

агроекосистеми та характер зв’язку з суміжними агроекосистемами [4, С.171].   

Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика природних екосистем та агроекосистем 

(за Злобіним Ю.А.) 
 

Властивості Природні екосистеми Агроекосистеми 
Біологічне різноманіття Високе Низьке 

Замкненість кругообігу 

речовин 

Висока Низька 

Вилучення органічної 

речовини з екосистеми 

Майже відсутнє Відбувається постійно 

Необхідність надходження 

речовин в екосистему ззовні 

Відсутнє Висока 

Трофічні ланцюги Довгі Короткі 

Ерозія Слабка Сильна 

Вимивання речовин з 

екосистеми 

Слабке Слабке 

Необхідність в 

антропогенній енергії 

Відсутня Висока 

Стійкість Висока Низька 
 

Стабільність господарської стійкості агроекосистем досягається 

вкладенням додаткової антропогенної енергії (ручна, механізована праця, 

внесення добрив). Для продуктивності агроекосистем дуже важлива екологічна 

чистота середовища. 

Індикативне планування є важливою складовою системи управління та 

регулювання раціонального природокористування та охорони довкілля. Серед 

інших важелів воно вирізняється насамперед роллю попереджувача негативних 

наслідків від забруднення навколишнього середовища, адже превентивні заходи 

набагато ефективніші, ніж ліквідація негативних наслідків. 

Радикальна перебудова в системі планування раціонального 

природокористування та охорони довкілля означає поворот до екологізації 

проектування, будівництва та експлуатації природно-господарських систем. 

Врахування екологічного фактора у плануванні значно розширює та збагачує  

поняття ефективності виробництва, яку слід оцінювати з певним урахуванням 

усіх змін, що відбуваються під його впливом у навколишньому середовищі. 

Комплексна оцінка впливу господарської діяльності на навколишнє 

середовище є дуже важливою у плануванні розвитку території. В таку оцінку 

доцільно включати мету й необхідність майбутньої господарської діяльності, 
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способи її здійснення, реальні альтернативи, характер і ступінь впливу на 

довкілля, можливості зменшення шкідливого впливу на навколишнє 

середовище.  

Соціально-економічна оцінка стану навколишнього середовища 

ґрунтується на таких основних критеріях: 

- підвищення комфортності проживання населення; 

- поліпшення фізичного стану людини і зниження захворюваності, 

збільшення тривалості життя; 

- покращення умов праці і відпочинку; 

- збільшення виробництва екологічно чистої продукції; 

Сутність планування раціонального природокористування та охорони 

довкілля проявляються в його принципах [3, 120]. 

1. Принцип природно-господарської збалансованості передбачає 

поєднання галузевого й територіального розвитку у плануванні охорони 

довкілля. Кожний САР має свій ПРП, і планування господарського освоєння 

його території необхідно проводити з урахуванням відповідності 

антропогенного навантаження ПРП. 

2. Принцип комплексності, який стосовно до раціонального природо-

користування означає максимальне наближення ресурсного циклу як 

антропогенного кругообігу речовин до природного кругообігу. Комплексність 

виражається у плануванні впровадження безвідходних, ресурсозберігаючих 

технологій. 

3. Програмно-цільовий принцип прийняття науково виважених рішень 

комплексного територіального плану, реалізація якого дозволяє вирізнити 

пріоритетний напрям екологічної політики в САР, визначити масштаби і терміни 

проведення робіт з охорони природи і відтворення природних ресурсів. 

4. Принцип економічної зацікавленості й відповідальності, спрямований 

на підвищення планових показників із використання та охорони природних 

ресурсів відповідно до діяльності виробництва. Природоохоронна діяльність 

повинна бути невіддільною від процесу виробництва, а проблеми охорони 

довкілля необхідно розв’язувати в процесі самого виробництва.  

5. Принцип демократичного централізму, який поєднує централізоване 

керівництво і місцеву ініціативу. 

6. Принцип оптимальності, який передбачає пріоритетність екологічної 

оптимальності на довгострокову перспективу під час визначення економічної 

ефективності природокористування. 

7. Принцип неперервності планування, який передбачає поєднання 

поточних і перспективних планів. 

Реалізувати основні принципи територіального індикативного планування 

можна за допомогою наступної системи методів. Одним із найважливіших 

методів є нормативний. Екологічне нормування і екологічні стандарти якості 

середовища – регулятор антропогенного навантаження на екосистеми. Завдяки 

встановленню екологічних норм і нормативів визначаються межі впливу 

господарської діяльності на навколишнє природне середовище і забезпечуються 

належні умови для існування людини. Основу екологічного нормування 
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складають [8, С.51]: 1)гранично допустимі концентрації (ГДК); 2)орієнтовно 

безпечні рівні впливу (ОБРВ); 3)гранично допустимі викиди (в атмосферу) 

(ГДВ); 4)гранично допустимі скиди (у водні об’єкти) (ГДС); 5)тимчасово 

погоджені викиди і скиди; 6)ліміти використання природних ресурсів, викидів і 

скидів; 

Нормування якості навколишнього природного середовища повинно 

здійснюватись з метою встановлення граничних норм впливу антропогенної 

діяльності, що гарантують екологічну безпеку населення, збереження 

генофонду, забезпечують раціональне використання і відтворення природних 

ресурсів в умовах сталого розвитку господарської діяльності [8, С.54]. 

З метою встановлення і визначення якості атмосферного повітря 

використовується індекс забрудненості  (Yn), який може бути розрахований за 

формулою: 

,
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де Yi – індекс забруднення для і-
ї
 речовини; qcpi – середня концентрація і-

ї
 

речовини; ГДКссі – гранично допустима концентрація для і-
ї
 речовини; Сі – 

константа приведення ступеня небезпеки і-
ї
 речовини до умовного показника.   

Відповідно до ―Санітарних норм і правил‖ за своїм хімічним складом 

питна вода повинна бути безпечною в радіаційному та епідеміологічному 

відношенні, а також повинна мати позитивні органолептичні властивості. 

Якість води визначається наступними показниками: 1)санітарний, 

2)токсикологічний; 3)органолептичний.   

Сукупність показників стану забруднення водного об’єкта, перевищення 

ГДК та повторність випадків перевищення ГДК враховує інтегральний показник, 

який розраховується в балах за наступною схемою: 
 

Кі = Сі / ГДКі ;    Ні = NГДК / Nі ;   Ві = Кі Ні , 
 

де Кі – кратність перевищення ГДК; Сі – концентрація у воді 

забруднюючої речовини; ГДКі – гранично допустима концентрація 

забруднюючої речовини; Ні – повторність випадків перевищення ГДК; NГДК  - 

кількість випадків перевищення ГДК; Nі – кількість відборів проб на аналізи; Ві 

– інтегральний бал оцінки якості водного джерела. 

Рівень безповоротного споживання та втрат свіжої води характеризується 

наступним коефіцієнтом [2, С.153]: 

,100
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спож
VVVV
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k  

де Vскид., Vповт – кількість води, що відповідно скидається у водойму та 

використовується повторно; Vзаг, Vдж, Vсир – кількість води, що використовується 

відповідно в обороті, що забирається з джерела та надходить з сировиною. 

Оцінка рівня забруднення хімічними речовинами ґрунту може бути 

здійснена за показниками коефіцієнта концентрації хімічного елемента та 

сумарним показником забруднення: 
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Кс = С / Сф ,   Z =  Ксі – (n –1), 
 

де Кс – коефіцієнт концентрації хімічної речовини; С – реальний вміст 

хімічної речовини (фактична концентрація); Сф -  фонова концентрація хімічної 

речовини; Z – сумарний показник забруднення; Ксі – коефіцієнт концентрації і-
ї
  

- хімічної речовини; n – загальна кількість вимірюваних забруднюючих речовин. 

Здійснити оцінку еколого-господарського стану території САР загалом 

можна за методикою Кочурова Б.І., Іванова Ю.Г. [5]. Вона включає як 

визначення усіх видів та ступенів антропогенного навантаження на територію, 

так і природну захищеність території, одночасне врахування яких дозволяє 

згрупувати господарства за ступенем екологічної збалансованості, що в 

кінцевому рахунку дає можливість оцінити екологічну ситуацію з точки зору 

умов життя і праці населення САР. 

У комплексному територіальному плануванні з метою раціоналізації 

природних ресурсів найширше використовують балансовий метод, який 

дозволяє науково мотивувати співвідношення між наявністю природних 

ресурсів та їх споживанням. Для САР доцільно розробляти баланс лісових, 

водних, земельних, мінеральних ресурсів. 

Для обробки та аналізу екологічної інформації використовують 

математико-статистичні методи. 

Перспективними для вдосконалення системи планування є застосування 

еколого-економічних моделей. У системі еколого-економічних моделей 

вирізняють три групи [3, С.120]: 1)моделі економічної активності, які 

дозволяють визначити не тільки основні пропорції розвитку народного 

господарства, а й збалансованість їх з урахуванням наслідків, зумовлених 

забрудненням довкілля; 2)моделі техногенного впливу на довкілля, до яких 

належать моделі поширення, міграції та перетворення забруднюючих речовин у 

різних середовищах; 3)група моделей динаміки факторів виробництва під 

окремим чи опосередкованим впливом забруднення довкілля, які дозволяють 

визначити економічні, соціальні та екологічні наслідки забруднення і соціальну 

та економічну ефективність впровадження природоохоронних заходів.   

Для планування природоохоронної діяльності крім індикативних планів 

розробляються: 

- галузеві програми і плани природоохоронних заходів; 

- схеми здійснення заходів щодо охорони та раціонального використання 

природних ресурсів (земельних, водних, рибних, лісів тощо); 

- територіальні комплексні схеми раціонального використання 

природних ресурсів та охорони навколишнього середовища (ТЕРКСОП);  

Управління та планування природоохоронної діяльності в межах САР, як і 

інших територіальних одиниць значною мірою залежить від наявності вірогідної 

інформації. Отримання і генерація необхідної інформації щодо охорони 

навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів пов’язані з наступними особливостями [8, С.65]: 

1)збільшення масштабів екологічної статистики та виникнення нових даних у 

зв’язку з поглибленням знань у цій галузі; 2)інертність інформації (події вже 
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відбулися, а необхідні дані ще потребують додаткового уточнення); 3)суттєвий 

вплив фонових чинників; 4)багатоетапність (ітеративність) збору і отримання 

інформації. 

Для вирішення завдань з індикативного планування раціонального 

природокористування, важливою є інформація про всі види антропогенної 

діяльності. Найважливішими напрямками отримання і узагальнення інформації є 

наступні: 

у промисловості: 1)загальна характеристика підприємств; 

2)характеристика прилеглих територій і впливу підприємств на них (зони 

впливу); 3)параметри і ступінь впливу підприємств на навколишнє середовище 

(обсяги викидів і скидів, порушення довкілля і т.д.), які необхідні для 

проведення еколого-економічного аналізу; 

в галузі охорони здоров’я: 1)демографічна інформація; 2)інформація про 

стан здоров’я населення; 3)інформація про санітарно-гігієнічні умови 

життєдіяльності людей; 

у житлово-комунальному господарстві і обслуговуванні населення: 

1)витрати на прибирання; 2)витрати на експлуатацію громадського транспорту; 

3)витрати на ремонт житлового фонду; 4)витрати на побутове обслуговування; 

5)утримання зелених насаджень; 

у сільському господарстві: 1)загальний стан угідь; 2)якісний стан ґрунтів і 

їх оцінка; 3)енергоозброєність; 4)витрати на підтримку родючості; 5)витрати на 

використання засобів хімізації; 5)структура галузей (рослинництво, 

тваринництво); 6)доход господарства і т.д. 

Узагальнена інформація про стан природних ресурсів за територіальним 

принципом наведена у кадастрах (земельний, водний, кадастр відходів тощо). 

В кожному САР доцільно створити центр екологічної інформації який 

повинен стати частиною державної екологічної інформаційної системи (ДЕІС) 

[7, С.27]. Метою створення таких центрів повинно стати досягнення нового 

рівня забезпечення екологічною інформацією органів законодавства та 

регіонального управління розвитком в умовах тривалого та інтенсивного 

використання природних ресурсів та представлення різного виду екологічних 

експертиз та розробка прогнозів еколого-географічної ситуації. 

Для урахування екологічних вимог у ході розгортання приватизаційних 

процесів дедалі більшого значення набуває екологічний аудит. Впровадження 

екологічного аудиту в практику сприятиме одержанню основних даних про 

несприятливі, з точки зору екології, підприємства, визначенню завдань як на 

короткотерміновий період, так і на перспективу. 

На сучасному етапі розвитку економіки при переході до ринкових 

відносин можна виділити такі головні елементи економічного механізму 

регулювання природоохоронної діяльності: 

- створення ринку ПРП; 

- плата за природокористування; 

- плата за забруднення навколишнього середовища та розміщення відходів; 

- система економічного стимулювання природоохоронної діяльності; 

- створення екологічних фондів; 
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- екологічне страхування. 

Отже, хоч екологічні проблеми соціально-економічного розвитку території 

і носять глобальний характер та вирішуватись вони повинні на локальному рівні 

та з обов’язковим врахуванням місцевих особливостей.  
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Важливою складовою частиною опрацювання концепції рекреаційного 

природокористування (РП) є систематизація її понятійно-термінологічного 

обгрунтування, в тому числі уточнення формуліровок понять, визначення їх 

взаємозв’язку і співвідношення, сфери можливого використання. У першу чергу 

необхідно розглянути дефініції природно-ресурсного потенціалу території, 

рекреаційних ресурсів, рекреаційного середовища. 

Об’єктом РП виступає природно-ресурсний рекреаційний потенціал 

(ПРРП), а територія певного рангу є його носієм і базисом для розвитку 

процесів РП. Природний рекреаційний потенціал (ПРП) – один із блоків 

інтегрального рекреаційного потенціалу нарівні з матеріально-технічною базою 

рекреації (засоби розміщення рекреантів, рекреаційна інфраструктура) і 

соціально-економічними умовами розвитку рекреаційної діяльності. Однак 

природний рекреаційний потенціал слід одночасно розглядати і як складову 

частину цілісної складноорганізованої системи інтегрального потенціалу 

території, який маючи властивість емерджентності, не зводиться до простої суми 

часткових потенціалів, що його складають. 

 Природний потенціал території розуміють як продуктивну спроможність 

природного простору в процесі суспільного виробництва [8]. Рекреаційний 

потенціал більшість географів інтерпретує як спроможність природного 

простору сприяти відпочинку і відновленню здоров’я людини [16], як сукупність 

природних і антропогенних факторів, необхідних для рекреаційного 

використання [3]. О.І. Шаблій і З.О. Касянчук визначають рекреаційний 

потенціал як систему природних і суспільних об’єктів, їх властивостей і 

відносин, які можуть використовуватися для цілей оздоровлення чи відновлення 

(рекреації), поповнення, розширення чи нагромадження (акумуляції) духовних і 

фізичних сил людини у вільний від основного виду її діяльності час [23]. Нам 

здається необхідним акцентувати увагу на функціональному, часовому і 

просторовому аспектах дефініцій, що розглядаються. 

ПРП – сукупність взаємопов’язаних компонентів природних і природно-

антропогенних систем, що створюють можливість розвитку на певній території у 

певний відрізок часу видів і форм діяльності, спрямованих на задоволення 

рекреаційних потреб людей усіх рівнів організації (індивідуальних, групових, 

суспільних). 

Часткові потенціали (промисловий, сільськогосподарський тощо), що 

складають природний потенціал території, у різній мірі є альтернативними 

рекреаційному потенціалові. Ступінь їх вимагання суспільством визначається 

багатьма факторами: рівнем розвитку продуктивних сил, цільовою настановою 

соціально-економічного розвитку, ступенем вивчення тощо. У зв’язку с цим 

використання РПП буде домінуючою функцією території, якщо його інтегральна 

економічна, соціальна та екологічна оцінка буде вищою за підсумкову оцінку 

інших потенціалів території. При паритетних співвідношеннях потенціалів 

рекреаційне природокористування буде поєднуватися з іншими, зокрема, 

промисловими функціями території, а при наявних перевагах антагоністичних 

(стосовно рекреації) потенціалів рекреаційна діяльність буде або відсутня, або 

буде відігравати допоміжну роль у суспільній організації території. 
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Розмір ПРП визначається кількісним відбиттям оцінки природно-

рекреаційних ресурсів регіону, а його якість – якісним складом ресурсів, а також 

ступенем сприятливості природних умов розвитку рекреаційного процесу. 

Поняття ―природні рекреаційні ресурси‖ і ―природні умови рекреації‖ являють 

собою діалектичну єдність і можуть застосовуватися до конкретно-історичних 

проявів процесу рекреаційного природокористування. На необхідність 

комплексного вивчення умов і ресурсів в інтересах підвищення результативності 

географічного синтезу вказували багато провідних географів, при цьому увага 

зверталася на підпорядковуючі функції поняття ―умови‖ та підлеглі – поняття 

―ресурси‖ [10]. На певній стадії рекреаційного розвитку території природний 

об’єкт або явище виступає умовою діяльності, на другій він може розглядатися 

як ресурс, безпосередньо залучений до виробництва рекреаційних послуг. Таким 

чином, рекреаційні ресурси являють собою реалізовану частину ПРП, а природні 

умови – не реалізовану, що побічно впливає на характер використання ресурсів і 

створює загальний природний фон, на якому розгортається рекреаційний 

процес. 

Аналіз поглядів на поняття ―рекреаційні ресурси‖ дозволяє виявити такі 

тенденції: 

1. Принципове значення в еволюції уявлень про рекреаційні ресурси мало 

дослідження Л.О. Багрової, М.В. Багрова, В.С. Преображенського [2], в якому 

рекреаційні ресурси аналізувалися як одна з найважливіших передумов 

організації рекреаційного господарства та як одне з кілець розвитку складного 

ланцюгу перетворень природного об’єкту до умови відпочинку,  ресурсу та 

продуктивних фондів (тобто знарядь та засобів виробництва  рекреаційного 

господарства). Пізніше під впливом процесів соціологізації географічних 

уявлень до адреси цього трактування ресурсів були висказані критичні 

зауваження. Так, В.Н. Кислий [9] вважає, що природні рекреаційні ресурси, 

задовольняючи суспільні рекреаційні потреби, є об’єктами індивідуального 

споживання і, отож, процес рекреаційного споживання не може бути тотожним 

виробничому процесу рекреаційного господарства. Тому аналіз природних 

факторів як рекреаційних ресурсів лише з позицій рекреаційного господарства, 

на думку автора, не є правомірним. Нову парадигму рекреаційної географії 

відображає формуліровка О.О. Бейдика: ―рекреаційні ресурси – сукупність 

природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їх 

елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил 

людини, її працездатності і при сучасній і перспективній структурі рекреаційних 

потреб і техніко-економічних можливостях використовуються для прямого й 

опосередкованого споживання та надання курортних і туристських послуг [3, с. 

68]‖. 

2. У рекреаційному ресурсознавстві відсутня загальноприйнята 

класифікація рекреаційних ресурсів. В.К. Мамутов, А.І. Амоша, Т.Н. Дємєнтьєва 

та ін. [18] виділяють сім основних видів ресурсів  ( кліматичні, бальнеологічні, 

бальнеогрязеві, фітолікувальні, ландшафтні, пляжні, пізнавальні), що не цілком 

відповідає  діапазону функціонального використання компонентів природного 

середовища в рекреаційній діяльності. Н.П. Крачило [11] до групи природно-
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рекреаційних ресурсів включає водні ресурси, мінеральні джерела і лікувальні 

грязі, рельєф, печери, рослинний та тваринний світ, національні парки і 

заповідники, живописні пейзажі, унікальні природні об’єкти. Класифіційні 

ознаки в цьому трактуванні здаються досить спірними, зокрема, печери, на наш 

погляд, є частиною ресурсів рельєфу, а національні парки – тип рекреаційних 

територій зі сполученням різноманітних рекреаційних ресурсів. Класифікація 

природних лікувальних ресурсів, що опрацьована О.В. Федунь на основі 

досліджень Інституту регіональних досліджень НАНУ [22], носить розгорнутий 

полікритеріальний характер. Ресурси згруповані у класи відповідно 

призначенню, виду використання, територіальному поширенню, вичерпаності.  

Беручи до уваги розробки, що є в рішенні проблеми вивчення та 

класифікації рекреаційних ресурсів, вважаємо можливим запропонувати таку 

схему класифікації природних рекреаційних ресурсів: 
 

  I. За цільовим призначенням: 
1) ресурси цільового використання, у тому числі багатоцільового 

(комплексного чи конкуруючого) і спеціалізованого; 

2) ресурси супутнього використання. 

II. За технологією рекреаційного використання:  
1) рекреаційно-лікувальні: 

2) рекреаційно-оздоровлювальні; 

3) рекреаційно-спортивні; 

4) рекреаційно-пізнавальні. 

III. За характером використання компонентів природного середовища: 

     1) кліматичні;                               2) водні (поверхні води); 

     3) бальнеологічні;                        4) грязеві та озокерітні; 

     5) геоморфологічні;                     6) рослинні та тваринні; 

     7) пляжні;                                      8) пізнавально-природні (інформаційні); 

     9) пейзажні;                                  10) ландшафтні. 

IV. За територіальним поширенням: 

     1) локальні;    2) площинні;    3) лінейні. 

V. За вичерпаністю: 

1) вичерпні (відновлювані і невідновлювані); 

2) невичерпні. 

3. Класичне уявлення про природні рекреаційні ресурси пов’язане з їх 

розгляданням як об’єктивної реальності, що характеризує дійсний стан тіл і сил 

природи, що складається під впливом законів природного і суспільного 

розвитку. Впродовж 1990-х рр. спостерігається тенденція поширення 

трактування рекреаційних ресурсів за рахунок уявлень суб’єктивного характеру. 

Ю.О. Вєдєнін вважає, що ―реальні властивості ресурсів грають лише відносну 

роль у створенні привабливого образу туристичного або рекреаційного об’єкту 

[5, с. 87]‖, а головним ресурсом стає інформація, у тому числі її новизна, 

унікальність, потенційне багатство естетичних, емоціональних, асоціативних 

вражень, які можуть одержати від неї туристи. Розвиваючи далі цю ідею, автор 

головним напрямком у формуванні туристських ресурсів, що може суттєвим 
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чином змінити стратегію розвитку туристичної галузі, називає міфотворчість. Не 

поділяючи цілком висловлені погляди, вважаємо, що інформаційні ресурси 

необхідно вивчати як обов’язковий компонент ПРП території, а інформаційне 

ресурсокористування розглядати як складову частину загального процесу 

рекреаційного природокористування, у тому числі цільового та супутнього 

характеру. 

4. Об’єктами рекреаційного природокористування частіше виступають не 

одиничні рекреаційні ресурси, а їх певні сполучення, що мають територіальну 

цілісність і поліфункціональну спрямованість (можливість одночасового 

розвитку кількох циклів рекреаційних занять). У формуванні функціональних 

сполучень ресурсів лежать принципи додатковості, комплексності, відсутності 

антагоністичних суперечностей між субгалузями рекреаційного господарства 

[17]. В зв’язку з цим не можна погодитися з методикою оцінки рекреаційно-

ресурсного потенціалу М.М. Благі, згідно якої потенціал конкретної території 

буде рівним простій сумі потенціалів окремих ресурсів, що визначаються як 

добуток площі (об’єму) ресурсу, рекреаційно-екологічної ємності та періоду 

експлуатації ресурсу [4]. З тієї ж причини економічна оцінка даного складного 

об’єкту природокористування в силу синергетичного ефекту сумісного 

використання ресурсів перевищує суму економічних оцінок одиничних ресурсів 

і повинна бути первинною відносно останньої [21]. 

5. Актуальним напрямком вивчення та оцінки рекреаційних ресурсів є 

укладання національних і регіональних кадастрів. Найбільш оптимальною 

формою їх опрацювання являють собою спеціальні розділи геоінформаційних 

систем (ГІС). Розробки в цій області поки що досить рідкі. В структурі 

регіонального кадастру, запропонованого В.Л. Бабуріним, П.П. Лєбєдєвим і В,В, 

Свєшніковим [1], розділ ―Рекреаційні ресурси‖ зображений малою серією карт, 

що відображають основні типи ресурсів і ―антиресурсів‖, комплексну якісну 

оцінку, економічну оцінку (потенційна вартість і потенційно можливий 

прибуток), оцінку соціальної корисності рекреаційних ресурсів. Додамо, що 

необхідним елементом інвентаризації ресурсів повинен стати облік форм 

власності, форм ресурсокористування, результатів еколого-економічної оцінки. 

Поняття рекреаційного середовища (РС) є одним із центральних у теорії 

рекреаційного природокористування, однак подібно поняттю ―географічне 

середовище‖ остаточно не склалося. У програмній монографії рекреаційно-

географічної теорії [20] воно було відсутнім; згадувався лише зв’язок функцій 

рекреаційної діяльності з середовищем. Б.Б. Родоман [19] виділяє кілька рівнів 

використання навколишнього середовища в сфері дозвілля -  ―від використання 

ландшафту як фону для діяльності, вільної від повсякденних обмежень і 

контролю‖ до ―пізнання навколишнього середовища як цілого‖. У роботах П. 

Маріота [13] підкреслювався потенційний характер РС. Це зона прояву чинників 

локалізації туризму, але реальне прибуття туристів визначається потребами та 

можливостями суспільства. П. Маріот називає кілька функціональних типів РС: 

з перевагою цілорічного, сезонного, приміського відпочинку, курортного 

лікування та короткочасного перебування у містах. 
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М.С. Мироненко акцентував увагу на двох типах середовища – середовищі 

постійного місця проживання суб’єкту рекреації, що формує рекреаційні 

потреби, і середовищі району рекреації, яка досліджується з позиції рекреаційної 

діяльності [14]. Розвиваючи цю ідею, автор пропонує ―середову (адаптаційну)‖ 

модель рекреаційної системи, в якій виділені три стадії сприймання суб’єктом 

рекреаційного середовища – переддіяльнісна (образ середовища), діяльнісна та 

післядіяльнісна (ефективність рекреації) [15]. О.І. Вєндіна [7] також трактує 

рекреаційне середовище не тільки як витвір об’єктивних властивостей території, 

але і в значній мірі як продукт свідомості людини, наслідок його оцінки 

комфортності реального оточення та переважності тих чи інших місць для 

різних занять. Для різних груп відпочиваючих існують специфічні риси 

просторової організації, у зв’язку з чим необхідне опрацювання можливих 

варіантів співіснування кількох середовищ на одній території [6]. Ієрархічності 

суб’єкту та об’єкту рекреаційної діяльності повинна бути адекватною 

ієрархічність середовища – слід розрізняти середовище добового, тижневого, 

річного, життєвого циклу рекреації населення того чи іншого міста, району, 

країни тощо. 

На наш погляд, феномен РС виникає в антропоцентричній, суб’єктній 

моделі рекреаційного природокористування. Все середовище, що протистає 

рекреанту, з елементами якого він вступає у відносини в процесі рекреаційної 

діяльності, є рекреаційним середовищем. Його складають об’єкти та явища 

природного середовища (ресурси та умови діяльності), тісно переплетені з 

технічними та соціальними об’єктами,, що залучені до процесу виробництва та 

споживання рекреаційних послуг. Перетворені людиною природні ландшафти 

(об’єкти садово-паркового мистецтва, водосховища тощо) являють собою 

квазіприродну частину РС, а техногенні об’єкти рекреаційного призначення 

(будівлі, рекреаційно-спортивні споруди, дороги і ін.) – його артеприродну 

складову. РС кожного конкретного району відзначається  пропорційним 

співвідношенням перелічених вище секторів у діапазоні від практично 

незайманих людиною природних ландшафтів до районів із переважно штучними 

угіддями. Відмінною рисою РС любого рангу є розмитість його меж, мінливість 

функціональної і територіальної структури, що визначаються тіснотою контактів 

суб’єктів рекреаційного природокористування з елементами навколишнього 

простору та мотиваціями їх рекреаційної поведінки. 

Якість РС – багатовимірне поняття, що складається з сумарної оцінки 

ступеня сприятливості кожного сектору РС для діяльності рекреанта. Серед 

оцінних критеріїв фігурують медико-біологічна та психолого-фізіологічна 

комфортність середовища, його естетична та інформаційна цінність, 

екологічність, надійність функціонування його технічних систем тощо. 

Сукупність цих властивостей В.М.Крівошєєв, І.В. Зорін і А.В. Живицький [12] 

визначали як рекреаційний потенціал середовища (потенціал атрактивності) і 

пропонували оцінювати його, використовуючи гравітаційну модель рекреаційної 

взаємодії (залежність між потоком рекреантів з району попиту до району 

відпочинку, кількістю населення та відстанню між ними). Але цей показник, 

маючи переваги, які властиві формалізованим методам рекреаційної оцінки, все 
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ж таки не в повній мірі здатний відобразити все різноманіття кількісних та 

якісних характеристик, що входять в поняття потенціалу РС. Рекреаційне 

середовище може мати високу якість при недостатньому природно-ресурсному 

потенціалі, але високоякісних елементах соціального, техногенного і 

культурного середовищ (наприклад, в деяких країнах Західної Європи). 

Відзначимо, що обернена залежність практично не спостерігається: найліпші 

рекреаційні ресурси не будуть залучені до експлуатації при низькому рівні 

розвитку інших секторів РС.  

Рекреаційне середовище – явище динамічне, що розвивається під впливом 

природних законів і постійних антропогенних перетворень цілеспрямованого чи 

супутнього характеру. Прогресивною тенденцією слід вважати поширення РС і 

збільшення його потенціалу. Цей результат може бути досягнутий екстенсивним 

шляхом – освоєнням нових територій і залученням до рекреаційного 

використання нових ресурсів, чи інтенсифікацією використання наявних 

ресурсів і штучного створення ресурсів із заданими властивостями. 

Географічне вивчення РС повинне йти в двох напрямах – вивчення 

властивостей природного середовища, що визначають вибірковість рекреантів і 

є факторами формування РС, і аналізу просторової диференціації факторів, що 

спонукають і вчиняють вплив на просторові форми поведінки людей в РС. 

Кінцевим результатом цих досліджень може бути оптимізація функціонального 

зонування рекреаційних територій і механізму управління рекреаційною 

діяльністю.  
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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-

ЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

У статті розглянуто питання присвячені аналізу еколого-географічних 

проблем, що виникли в зонах видобутку і збагачення різноманітних корисних 

копалин. Сформульовано чітку програму проведення ландшафтних и еколого-

ландшафтних досліджень в межах гірничопромислових територій. 

In article are considered questions devoted to the analysis of ecological-

geographical problems, arising in zones of extraction and enrichment of various 

minerals. It is formulated the precise program of realization of landscape and applied 

ecological-landscape researches of mining territories. 

 

Інтенсивний розвиток гірничодобувної промисловості на Україні зумовив 

суттєві зміни в структурі і функціонуванні природних територіальних або 

географічних комплексів (ПТК, геокомплексів) різного рангу як локального, так 

і реґіонального. Це призводить до виникнення ряду еколого-географічних 

проблем в межах гірничопромислових територій – в зонах гірничих розробок 

різноманітних корисних копалин. 

Гірничопромислові території (ГПТ), з географічної точки зору, являють 

собою сукупність ПТК, в межах яких проводиться видобуток, збагачення і 

первинна переробка корисних копалин. Господарська діяльність в межах ГПТ 

призводить до антропогенної трансформації і деградації ПТК. Саме це стало 

причиною посилення уваги географічної науки до вивчення екологічних 

проблем, що пов’язані з гірничими розробками корисних копалин. Вони 

відбувається в загальному руслі екологізації сучасної географії і розгортання 

нового її актуального напряму – екологічної географії 2, 7, 8 . Еколого-

географічне дослідження гірничопромислових територій є географічним за 

методом, та екологічним за кінцевою метою, і спрямовується, передусім, на 

вирішення екологічних проблем людини 2 . Дане дослідження ґрунтується на 

інтегративному поєднанні концепцій, теорій і методичних прийомів 

географічного та екологічного підходів 7, 8 . 

Різновидом еколого-географічних досліджень гірничопромислових 

територій є еколого-ландшафтознавчі, що базуються на теоретико-методичних 

засадах ландшафтознавства і використанні екологічного підходу 1, 6, 7, 8 . 

Складність поєднання ландшафтознавчого і екологічного підходів зумовлюють 

багатогранність еколого-ландшафтознавчих досліджень ГПТ. Вони повинні 

орієтуватися на пізнання механізмів виникнення складної еколого-географічної 

ситуації в порушених гірничодобувною промисловістю реґіонах, а також 

вивчення взаємодій, що виникли в результаті проведення різноманітних 

© Є.А. Іванов, 2002 



 182 

гірничих робіт. А саме, спочатку на з'ясування характеру впливу людини на 

ландшафти, а потім вже зворотного їх впливу на людину. 

Незважаючи на багатосуб'єктність, поліструктурність об'єкту і предмету 

7, 8 , головні поняття й положення концепції еколого-ландшафтознавчих 

досліджень сформульовані достатньо чітко 1, 2, 3, 6, 7, 8 . Саме тому, їх можна 

взяти за основу при проведенні еколого-ландшафтознавчого аналізу ГПТ. 

Під еколого-ландшафтознавчим аналізом гірничопромислових територій, 

слід розуміти проведення ландшафтознавчих досліджень в межах порушених 

гірничими розробками територій з метою вирішення їх екологічних проблем. 

Вони здійснюються на підставі чітко визначених методологічних засад, за 

конкретною програмою і методикою. Даний аналіз є логічно побудованою 

методикою, яка спрямована на вирішення проблем раціонального видобутку й 

використання корисних копалин зокрема, і природокористування взагалі, і є 

підставою для розробки різних прикладних варіантів для цілей оптимізації, 

проектування й розв'язання екологічних проблем тощо. 

Окреслюючи загальний зміст еколого-ландшафтознавчого аналізу 

гірничопромислових територій, його слід розглядати як конкретну прикладну 

―методологічну концепцію дослідження екологічних проблем людини, її 

екологічних умов життєдіяльності, її навколишнього природного середовища‖ 

6, с.12 . Він ґрунтується на теоретичних і методичних положеннях 

ландшафтознавства, екологічної географії, ландшафтної екології, геоекології, а 

також використанні екологічного, ландшафтознавчого, геосистемного та інших 

підходів. До них відносяться географічні аксіоми і ландшафтознавчі постулати, 

розроблений поняттєвий апарат, низка виведених теоретичних принципів і 

закономірностей, а також ландшафтні принципи оптимізації навколишнього 

природного середовища і раціонального природокористування. 

Формування концепції еколого-ландшафтознавчого аналізу ГПТ стало 

можливим лише в останні роки завдяки окресленню його змісту і основних 

теоретичних положень. Однак, прикладних досліджень еколого-ландшафтного 

спрямування в межах гірничодобувних реґіонів на сьогоднішній день не існіє. 

Відомі лише загальні описові роботи ландшафтно-екологічного характеру, в 

яких ландшафтознавчому аналізу приділяється другорядне значення як об’єкту 

еколого-географічної прив’язки 4 . 

Розглянемо основні, найсуттєвіші особливості еколого-

ландшафтознавчого аналізу гірничопромислових територій, пов’язані з його 

об’єктом, предметом, завданнями і принципами. Його об’єктом є як 

антропогенно трансформовані, так і створені в результаті впливу 

гірничодобувної промисловості геокомплекси локальних рівнів: фації, урочища, 

стрії і місцевості, а також ПТК реґіональних рівнів: ландшафтні райони, області 

і країни. Головним суб’єктом – людина з її екологічними потребами, які є 

важливими для забезпечення нормальної життєдіяльності. Предметом – сучасні 

стани геокомплексів, зокрема екостани і екоситуації, що формуються в 

результаті сукупної дії природних і антропогенних чинників. Метою аналізу є 

оцінка екостану геокомплексів, з погляду екологічних потреб людини, у зв’язку 
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з їх антропогенною трансформованістю. Це оцінка еколого-географічної ситуації 

у ПТК, що склалась у результаті розробки корисних копалин і обґрунтування 

рекомендацій по її оптимізації. При цьому вирішенню підлягають наступні, 

загальноприйняті для еколого-ландшафтознавчого аналізу, завдання 5 : 1) 

пізнання закономірностей генезису, розвитку, динаміки і структури 

геокомплексів; 2) визначення особливостей їх сучасного природного стану; 3) 

виявлення і дослідження гірничодобувних та інших впливів на ПТК; 4) 

зворотнього впливу антропогенно трансформованих геокомплексів на людину; 

5) прогноз тенденцій змін інтенсифікації гірничодобувної діяльності; 6) 

обґрунтування рекомендацій щодо оптимізації екологічної ситуацій і екостанів 

геокомплексів. 

Важливим питанням, яке слід вирішити під час проведення 

ландшафтознавчих досліджень гірничопромислових територій та пов’язаних з 

ними екологічних проблем є з’ясування місця і ролі антропогенного чинника у 

функціонуванні ландшафтних комплексів. В цілому, виділяють три підходи, з 

позицій яких вивчаються геокомплекси, що зазнали впливу людини: 1) вчення 

про антропогенні модифікації природних територіальних комплексів; 2) вчення 

про геотехнічні системи; 3) антропогенне ландшафтознавство 5 . 

Є підстави вважати, що інтенсивний розвиток гірничодобувної 

промисловості створює передумови для виникнення геокомплексів, які 

формуються на базі териконів, відвалів, хвосто- і водосховищ, гідровідвалів і 

відстійників. Ці геокомплекси виникли відносно недавно. Сьогодні вони, 

переважно, експлуатуються й надалі будуть активно використовуватись 

людиною. Хоча їх поява була викликана господарською діяльністю, вони всеж 

таки є природними територіальними утвореннями, які розвиваються за 

природними законами. Людина лише створила передумови, дала поштовх їх 

формуванню. Такі системи, на нашу думку, слід розглядати як антропогенно 

обумовлені геокомплекси. Отже, антропогенно обумовленими геокомплексами 

доцільно вважати геокомплекси, що виникли в результаті гірничопромислового 

використання території. Ними можуть бути фації, урочища, стрії і місцевості, 

тобто ландшафтні одиниці локальних рівнів. Основна відмінність їх від 

антропогенно модифікованих ПТК, які є лише трансформованими, зміненими 

людиною, полягає у механізмі виникнення. Його суть – у знищенні існуючих до 

втручання людини природних територіальних комплексів шляхом складування 

в їх межах мас глибинних гірських порід, що є основною передумовою 

ландшафтоутворення. Це призводить до формування на місці старого ПТК 

нового антропогенно обумовленого геокомплексу. 

Еколого-ландшафтознавче дослідження гірничопромислових територій 

ґрунтується на філософських і загальнонаукових підходах 8 . Даний аналіз 

базується на відповідних науково-методологічних підходах, таких як 

ландшафтний, генетичний, системний, екологічний та інших, а також методах 

аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння, спостереження, моделювання 

тощо. Враховуючи різноманітність методів вивчення екологічних проблем 

гірничопромислових територій, з метою обґрунтованого аналізу зібраних даних, 

оцінювання і прогнозування, слід обов’язково застосовувати наступні методи: 1) 
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геоінформаційний; 2) картографічний; 3) ландшафтно-динамічний; 4) 

ландшафтно-геохімічний; 5) медико-географічний та інші. 

Еколого-ландшафтознавчі дослідження ГПТ доцільно здійснювати згідно 

загальної програми, основними розділами якої є: 1) пізнання генезису, 

особливостей історії, розвитку і сучасної організації геокомплексів; 2) збір 

інформації, що відображає характер гірничодобувного і інших антропогенних 

впливів на ПТК; 3) збір інформації про умови життєдіяльності і стан здоров’я 

населення; 4) аналіз ландшафтно-екологічної ситуації; 5) аналіз і оцінка стану 

природних і антропогенно обумовлених геокомплексів; 6) прогноз тенденцій 

антропогенних змін і обґрунтування рекомендацій з оптимізації геокомплексів. 

Виходячи з даної програми, можна сформульовати конкретні напрямки 

еколого-ландшафтознавчого вивчення ГПТ: 1) ландшафтне та еколого-

ландшафтознавче картографування і районування; 2) аналіз природної і 

антропогенно обумовленої динаміки; 3) ландшафтно-геохімічний аналіз; 4) 

медико-географічний аналіз; 5) ландшафтно-екологічна оцінка; 6) ландшафтно-

екологічний прогноз; 7) створення геоінформаційної системи еколого-

ландшафтознавчого моніторингу. 

На основі викладених вище науково-методологічних засад нами протягом 

1997–2001 рр. проведені еколого-ландшафтознавчі дослідження в межах 

найбільш порушених гірничими розробками територій Львівської області, а 

саме Червоноградського кам’яновугільного, Яворівського сірчаного і 

Дрогобицького нафто-газо-соляного гірничопромислових районів. В ході 

здійснених досліджень вивчена ландшафтна структура районів і ландшафтно-

екологічна ситуація, що склалася в результаті гірничодобувного та інших 

антропогенних впливів на геокомплекси. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО- 

ГЕОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Розглянуто методичні основи дослідження еколого-географічного 

комплексу адміністративної області. 

Methodical basis research is examined of ecological-geographical complexes 

of the administrative region.  

 

Сукупність методів та прийомів складає методику дослідження. Створення 

методичних основ суспільно-географічного дослідження територій з критичною 

екологічною ситуацією базується на їх вивченні в рамках процесу загального 

соціально-економічного розвитку та загальної еколого-економічної ситуації. 

Методичною основою аналізу територій повинен бути комплексний 

географічний підхід, під яким розуміємо єдність територіальних, 

функціональних та галузевих напрямів дослідження. Вивчення суспільно-

географічних основ формування еколого-географічного комплексу (ЕГК) 

здійснюється в декілька етапів: 

І. Виявлення еколого-географічного комплексу як єдиного цілого. 

ІІ. Аналіз чинників формування ЕГК. 

ІІІ. Системно-структурний аналіз. 

ІV. Обґрунтування перспектив розвитку ЕГК. 

На першому етапі  визначаються складові комплексу як єдиної цілісності 

шляхом вивчення еколого-географічних зв’язків між ними, вивчаються та 

аналізуються  принципи формування ЕГК. На основі аналізу наведених у деяких 

наукових працях принципів природокористування (раціонального  

природокористування)  [3,4,5], складання екологічних програм регіону [5] можна 

виділити наступні принципи територіальної організації ЕГК : оптимальності; 

взаємозалежності суспільства і природи; екологізації виробничої діяльності; 

збереження природної цілісності природних систем; народногосподарського 

підходу до організації природокористування. 

Сутність принципу оптимальності полягає в тому, що при використанні 

природних ресурсів із множини варіантів вибирається оптимальний. 

Принцип взаємозалежності суспільства і природи означає необхідність 

врахування не лише безпосередніх результатів, на досягнення яких скеровано 

процес виробництва, а й наслідки впливу виробництва на стан природних ресурсів. 

Важливим принципом природокористування є народногосподарський підхід 

до його організації, він передбачає врахування специфіки природних умов регіону 

при плануванні галузевої структури ЕГК 

Принцип екологізації виробничої діяльності у сфері природокористування 

вимагає узгодженості просторових і часових вимог соціально-економічного 
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розвитку з просторово-часовими закономірностями функціонування екосистеми, 

дотримання принципу збереження просторової цілісності природних систем у 

процесі господарського їх використання. 

На другому етапі досліджуються чинники формування ЕГК. Усі чинники, які 

визначають особливості ТО, доречно розділяти на дві групи за їх відношенням до 

компонентів ЕГК: природно-географічні та суспільно-географічні. Серед природно-

географічних чинників виділяють : 

Еколого-географічне положення відображає розташування регіону відносно 

зовнішніх джерел екологічної (не)безпеки, екологічну взаємодію з прилеглими 

регіонами. При його характеристиці необхідно акцентувати увагу на особливостях 

внутрішньої екологічної безпеки регіону зумовлених зовнішніми просторовими 

відношеннями. 

При характеристиці стану природного середовища як об’єктивного чинника 

територіальної організації ЕГК слід враховувати такі аспекти: 

1) стійкість екосистем до зовнішніх (в тому числі антропогенних) впливів; 

2) особливості природних умов території, що розглядаються (геолого-

морфологічні, гідрологічні, кліматичні та ін.); 

3) територіальна диференціація природно-ресурсного потенціалу. 

Першим серед природно-географічних чинників  слід виділити особливості 

природних умов регіону. Важливо у цьому відношенні  відстежити  кліматичні 

умови, гідрографічну мережу, та гідрологічний режим території, геологічну будову, 

грунтово-рослинний покрив та їх вплив на внутрірегіональні відмінності в 

напрямках господарської діяльності та стан екосистем. 

Вирішальну роль серед природно-географічних чинників у формуванні 

екологічної ситуації відіграє стійкість екосистем до зовнішніх впливів Під 

стійкістю розуміється здатність систем зберігати якісно визначений стан протягом 

відносно тривалого проміжку часу. Питання стійкості екосистем вивчене 

недостатньо. Цілий ряд вітчизняних і зарубіжних вчених працюють у цьому 

напрямі 6,7 .Однозначно можна стверджувати про існування екологічної рівноваги 

у природних комплексах усіх ієрархічних рівнів, неприпустимість і 

катастрофічність довготривалого її порушення у глобальних масштабах, існування  

певного діапазону допустимих антропогенних змін у екосисистемах. Методів 

фізико-математичної оцінки абсолютного екологічного резерву екосистем різного 

типу поки що немає.  

Важливим чинником, який опосередковано впливає на територіальну 

організацію ЕГК регіону є природно-ресурсний потенціал (ПРП) території, його 

територіальна диференціація. ПРП – це сукупність продуктивних природних 

ресурсів території, що є основою виробничої діяльності людей, задоволення їх 

безпосередніх і опосередкованих потреб. Розподіл цих ресурсів по території, їх 

обсяги прямо впливають на   характер господарської діяльності окремих районів, 

тип  природокористування. Ресурс території прямо визначає вибір технології 6 . 

Для аналізу цього чинника важливо визначити співвідношення різних видів 

природних ресурсів, виділивши провідні в господарському розвиткові регіону, а 

також види ресурсів, що мають відігравати основну роль у подальшому освоєнні 

території. 
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До суспільно-географічні чинників відносяться усі дії суспільства (чи 

відсутність дій) спрямованих на корегування стану суспільного і природного 

середовища. До суспільно-географічних факторів належать: 

1) тип і характер минулої та сучасної системи господарювання, 

екологічне минуле суспільства; 

2) соціально-демографічна ситуація (екологічна культура, рівень життя, 

природний приріст населення області та ін); 

3) система розселення населення; 

4) рівень розвитку, структура та територіальна організація господарства 

(з позицій науково-технічного прогресу, напрямів природокористування, 

екологізації техніки і технологій, сформованості та розвиненості екологічної 

інфраструктури та ін.); 

5) нормативно правова база природоохоронної діяльності та 

ефективність механізмів її реалізації; 

6) рівень науково-теоретичного обґрунтування та інформаційного 

забезпечення еколого-географічних перетворень. 

Тип і характер минулої і сучасної системи господарювання та екологічне 

минуле суспільства . Для розкриття впливу цього чинника на особливості 

сучасних еколого-географічних перетворень у регіоні важливо в історичному  

аспекті  простежити умови формування і розвитку його господарства з позицій 

рівня розвитку усього господарського комплексу та окремих галузей 

виробництва, їх впливу на потенційний екологічний стан території, виникнення 

кризових і катастрофічних ситуацій. 

Соціально-демографічна ситуація. Сюди відноситься екологічна культура 

і свідомість населення, темпи природного приросту, рівня матеріального життя 

та ін. Усвідомлення членами суспільства актуальності екологічних проблем, 

необхідності їх розв’язання є чи не найважливішим  фактором еколого-

географічного розвитку. 

Одним з вирішальних чинників є система розселення населення 

досліджуваного регіону. Епіцентри найбільшого антропогенного впливу на 

навколишнє середовище – населені пункти та їх агломерації. Аналіз впливу 

населення на природне середовище  проводиться шляхом визначення рівня 

урбанізованості, що дозволяє попередньо встановити ядра і ареали найбільш 

сильної трансформації довкілля [8]. При характеристиці цього фактору доцільно 

використовувати  такі показники, як абсолютна  чисельність населення та його 

густота. Поєднання цих показників називають навантаженням на територію [7], 

проте чисельність населення не завжди пропорційна рівню забруднення. 

Рівень розвитку, структура та територіальна організація господарства 

визначають характер і силу впливу виробничих процесів на стан довкілля. Різні 

галузі виробництва в міру своїх технологічних та інших особливостей по-

різному впливають на навколишнє середовище, що спонукає до структурного 

аналізу господарства області, виділення галузей спеціалізації, основних 

напрямів природокористування та землекористування. Необхідно враховувати 

величину промислових підприємств, потужність енергетичних систем, джерела 

сировини, місце окремих територій у господарському комплексі регіону, зв’язки 
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між галузями і підприємствами в середині регіону і основні міжрегіональні 

зв’язки. 

Третій етап дослідження передбачає системно-структурний аналіз 

території. В суспільній географії досліджують, зокрема, такі види структур, як 

функціональна (розрізняють функціонально-компонентну, функціонально-

територіальну, функціонально-управлінську), економічна, екологічна, соціальна 

тощо. 

Функціонально-компонентна структура ЕГК формується на основі 

співвідношення еколого-географічних параметрів функціонування галузей та 

видів діяльності господарства. Вона включає: 

1) сукупність спеціалізованих галузей, що відтворюють природні 

ресурси, сприяють  їх природному відновленню, регулюють процеси 

природокористування іншими галузями народного господарства. Ці галузі є 

природничо-господарськими й охоплюють сільське, лісове, водне господарство 

та ін.; 

2) створення виробничих об’єднань (підприємств) для здійснення 

переважно природоохоронних функцій; 

3) діяльність спеціалізованих цехів, служб, відділів охорони природи , 

що організовуються на підприємствах тих галузей, які найвідчутніше впливають 

на стан довкілля. 

Функціонально - територіальна структура ЕГК – це форма зосередження 

суспільних елементів ЕГК на певній території відповідно до факторів, що 

обумовлюють інтенсивність та напрями еколого-географічного розвитку 

господарства в умовах переходу до сталого розвитку. Елементами 

територіальної структури ЕГК є точкові (еколого-географічний пункт і центр) 

та ареальні (еколого-географічний вузол  і район). 

Еколого-географічний пункт (ЕГП) – це низовий елемент ЕГК 

(підприємство організація чи інша установа, що має статус юридичної особи), 

який виконує чи може виконувати хоча б дну з природоохоронних функцій 

відповідно до напрямів еколого-географічної конверсії господарства. 

Еколого-географічний центр (ЕГЦ) – це поєднання низових елементів ЕГК 

в межах певного населеного пункту. ЕГЦ доцільно типізувати за кількісним 

набором і широтою еколого-господарських впливів наявних  низових елементів 

ЕГК. Відповідно виділяють еколого-географічні центри міжнародного, 

міжрегіонального, обласного, міжрайонного та місцевого значення. 

Еколого-географічний вузол – це поєднання принаймні одного еколого-

географічного центру міжнародного,  міжрегіонального чи обласного значення 

та функціонального тяжіння. 

Еколого-географічний район – це територія, що характеризується 

спільними рисами еколого-географічних процесів, єдність еколого-

географічного положення та близькими передумовами сталого еколого-

географічного розвитку. 

Функціонально-управлінська структура ЕГК – це поєднання на певній 

території управлінських і контролюючих органів, що виконують певні 

природоохоронно-регулятивні функції відповідно до існуючої системи 
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ієрархічної субординації державних владних структур. Орган управління і 

контролю природоохоронної  діяльності адміністративної області формують 

складну систему, що дозволяє координувати еколого-географічні процеси у 

господарському комплексі регіону і характеризується власною компонентною і 

територіальною структурою.  

Важливу роль в управлінні природоохоронною діяльністю відіграє 

екологічний моніторинг. Моніторинг (англ. monitoring, від лат. monitor – 

спостережний, попереджуючий) – це комплекс наукових, технічних, 

технологічних, організаційних та інших заходів, що забезпечують 

систематичний контроль за станом і тенденцією розвитку природних і 

техногенних процесів. Екологічний моніторинг – це науково-інформаційна 

система спостережень, оцінок та прогнозів стану навколишнього  середовища на 

основі регулярного збору інформації про функціонування основних компонентів 

природних комплексів і антропогенний вплив на них [1]. В Україні, згідно 

законодавства здійснюється загальний (стандартний), оперативний (кризовий) та 

фоновий (науковий) моніторинг навколишнього середовища. 

У ході третього етапу розробляються основні напрями розвитку і 

удосконалення територіальної організації ЕГК, зокрема з позицій оптимізації 

його територіальної, галузевої та управлінської структур, раціоналізації еколого-

географічних зв’язків та пропорцій. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ    
 

Розглядаються питання, пов’язані з визначенням поняття “екологічний 

туризму”. Висвітлюються проблеми розвитку екологічного туризму в Україні 

як одного з пріоритетних напрямків. 

Problems which connect with determine of conception “ecological tourism” are 

describe. Problems of development ecological tourism in Ukraine such as one of 

priority directions are interpretation. 
 

Екологічний туризм – поняття, яким широко користуються в науковій та 

повсякденній практиці, але яке ще й досі невизначене. Своїй появі термін 

завдячує екологізації людської свідомості, що особливо позначилось на всіх 

сферах життєдіяльності з другої половини ХХ ст. 

Термін ―екотуризм‖ увів мексиканський економіст-еколог Г.Цебаллос-

Ласкур’я і визначив його як: ―подорож по відносно недоторканих природних 

місцевостях з особливою метою вивчення, милування і насолодою ландшафтами 

з їх дикими рослинами і тваринами, а також всіма існуючими культурними 

проявами‖ [5]. Тобто, подорож задля спілкування з природою, найменш 

антропогенно зміненою, що в умовах урбанізованих територій можливе лише в 

заповідних зонах. Так поняття екологічного туризму стало асоціюватися 

виключно з використанням заповідних територій в певних видах туристичної 

діяльності. Згодом, саме практиками туризму, воно було поширене на види 

туризму, де основою мотивації, що спонукає туриста до подорожі, є спілкування 

з природою (пішохідний, кінний і до екстремального туризму включно). 

Невизначеність змістовного наповнення поняття ―екологічний туризм‖ 

призводить не тільки до спекуляцій на актуальній проблематиці, дозволяючи до 

екологічного долучити будь-які види та форми туризму (наприклад, модні зараз 

―школи виживання в екстремальних умовах‖), але й заважає практичній 

робробці цього виду туристичної діяльності. 

Всесвітньою туристичною організацією (ВТО) екологічний туризм 

визнаний одним з пріоритетних напрямків розвитку туризму в Україні, який 

може забезпечити їй місце в світовому туристичному процесі. Тому, перш ніж 

займатися практичною діяльністю в цій сфері, необхідно визначитись з самим 

поняттям. 

На нашу думку, екологічний туризм є не видом туризму, а напрямком 

туристичної діяльності, змістовним наповненням якого є здійснення 

рекреаційної та просвітницько-виховної функції засобами туризму. Рекреаційна 

діяльність передбачає максимальне використання природних благ та ресурсів у 

формах активного відпочинку. А просвітницько-виховна функція полягає в 

змістовному наповненні турпродукту екологічним змістом. При цьому 

обов’язковими елементами повинні бути акції (облаштування екологічних 
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стежок, стоянок, прибирання території тощо), спрямовані на отримання 

екологічних знань (як поводити себе в природному середовищі, не завдаючи 

йому шкоди). Основою турпродукту, який повинен створюватись на даному 

видовому субринку, повинні бути тури, основані на максимальному 

використанні природно-рекреаційних благ та ресурсів заповідних територій 

(національних парків) та антропогенно слабозмінених ландшафтів у поєднанні з 

територіями, які зазнали значних антропогенних змін, що призвели до повного 

занепаду, деградації природних ландшафтів. Тобто, можна з впевненістю 

стверджувати, що розаиток екологічного напрямку туризму повинен базуватися 

на критеріях екологічного стану території та її ландшафтного або ще краще 

георозмаїття [3]. 

Таким чином, екологічний туризм – це напрямок туризму, оснований на 

максимізації використання природно-рекреаційних благ та ресурсів і 

спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність.  

Екологічний туризм як напрямок включає певні види туризму, дібрані 

відповідно до функцій напрямку. Це перш за все активні форми проведення 

дозвілля (спортивно-оздоровчий туризм і його складові), певні види науково-

конгресного туризму (природничого спрямування), а також пасивні форми 

лікувальної (ландшафтотерапія та інші види кліматотерапії) та оздоровчої 

(агротуризм) дії. Таким чином, екологічний туризм – це напрямок туристичної 

діяльності, спрямований та сталий розвиток туризму, що визначено однією з 

основ туристичного процесу у Глобальному Етичному Кодексі Туризму. 

Визнаючи глобальну важливість екотуризму, Організація Об'єднаних 

Націй проголосила 2002 рік як Міжнародний рік екотуризму.  

Сьогодні екологічний туризм перетворюється в одну з найбільш 

динамічних галузей туристичної індустрії – його cередньорічне зростання  

оцінюється від 10-20 до 30%, а частка в прибутках від міжнародного туризму 

сягає 10-15% [2]. Тобто, екологічний туризм стає невід'ємною складовою нової 

еколого–орієнтованої людської цивілізації.  

Територія України за означеними умовами розвитку екологічного туризму 

має різний потенціал. Тому визначення елементів територіальної структури і їх 

територіальної спеціалізації для цього напрямку є недостатньо розробленою і 

тому актуальною проблемою, оскільки туризм виступає не тільки складовою 

економіки, а й складовою стилю життя певної частини населення і може бути не 

тільки джерелом наповнення національного бюджету, а й ефективним 

інструментом охорони навколишнього середовища.  

На сьогодні розвиток екологічного туризму зосереджений переважно на 

природоохоронних територіях і тому можна вважати, що формою його 

територіальної організації в Україні є система природоохоронних територій, в 

першу чергу національних парків, регіональних ландшафтних парків та 

біосферних заповідників, які крім виконання наукових і природоохоронних 

функцій більш-менш активно здійснюють рекреаційно-туристичну діяльність. 

В Україні створено 11 національних природних парків. Першим було 

закладено 1980 році Карпатський національний природний парк, який на 
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сьогодні є найбільшою у Європі туристсько-рекреаційною територією. Цей та 

інші національні природні парки: Шацький, Синевир – порівняно із 

міжнародними національними парками не тільки ще дуже "молоді", але й поки 

що недостатньо обладнані.  

Відповідно до програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" в Україні 

створено 4 біосферних заповідника. Найбільш відомим серед них є заповідник 

"Асканія-Нова" (заснований у 1874 році) в Херсонській області.  

Серед природоохоронних територій України, які найбільш реально можуть 

бути використані саме для розвитку екологічного туризму, значна роль належить 

також 35 регіональним ландшафтним паркам та 34 дендрологічним паркам. 

Визначними місцями для туризму є також парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва (їх в Україні 514), значна частина яких розташована в сільській 

місцевості [4]. 

В Україні екотуризм знаходиться в стадії становлення і потребує перш за 

все науково-обгрунтованих розробок, які б передували практичній діяльності, а 

не навпаки, як поки що відбувається зараз. У багатьох природно–заповідних 

об’єктах немає чіткого уявлення  про сутність екотуризму і принципи його 

організації. Без належного планування і управління, при відсутності знань і 

досвіду в цій специфічній сфері діяльності, екологічний туризм не може 

забезпечити істотних економічних переваг природоохоронним територіям і 

місцевим жителям. Недостатньо розвинена нормативно-правова база розвитку 

екотуризму в Україні, застаріла матеріально-технічна база, практична 

відсутність маркетингової підтримки гальмує розвиток екотуризму в країні. 

Однак в цьому напрямку велись [1] і провадяться перш за все географічні 

дослідження, спрямовані на розширення природно-ресурсної бази та 

обгрунтованості еколого-туристського районування. У першому наближенні 

можна запропонувати як найбільш пріоритетні для розвитку екологічного 

туризму три регіони – Карпатський, Кримський та Поліський. 

Природні особливості Карпатського регіону широко використовуються 

для організації екологічного гірського туризму. Масиви Свидовець, 

Мармароський, Чорногорський з горою Говерла (2061 м), Бескиди, Свалявські 

ландшафти, карстові печери — гірсько-пішохідного, спелеологічного, водного, 

кінного, зимового гірськолижного. За 60-70-ті роки ХХст. тут була створена 

інфраструктура, яка забезпечувала переважно ці види внутрішнього туризму і 

була розрахована на внутрішнього невибагливого споживача. На сьогодні вона 

не відповідає в більшості випадків вимогам діючих стандартів, реконструюється 

та планується до значної розбудови за Програмою розвитку туризму в Україні на 

2002-2010 роки. 

Найбільш атрактивними зонами для екологічного туризму є національні 

природні парки: "Карпатський", "Синевир", "Вижницький", ―Яворівський‖, 

―Ужанський‖, ―Сколівські Бескиди‖, Карпатський біосферний заповідник тощо. 

Спектр екотуристичних послуг, які надають вищеперелічені об’єкти 

природно-заповідного фонду, надзвичайно широкий: екскурсії маркованими 

екологічними стежками, екскурсії у карстові печери, прогулянки, подорожі на 

велосипедах, конях, лижах, водний, науково-пізнавальний екотуризм, 
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скелелазіння тощо / 1 /. З метою ознайомлення з природними екосистемами і 

геологічними та геоморфологічними пам’ятками у парках прокладена широка 

мережа екотуристичних маршрутів. 

Карпатський регіон знаходиться на перехресті доріг, які з'єднують Західну 

та Східну Європу, що визначає його особливе місце у розвитку міжнародного 

туризму на базі створення міждержавних природно-заповідних об'єктів України, 

Бєларусі, Польщі, Словаччини. 

Подільський  регіон. Поділля об’єднує значну територію західної 

частини України в басейні ріки Дністер та Подільську височину, має густу 

мережу річок і річкових приток, відзначається сприятливими кліматичними 

умовами – м'якою зимою і теплим літом. До визначних об'єктів екотуризму 

відносяться Дністровське водосховище, Товтри: скелі, каньйони, карстові 

печери та гроти. Регіон багатий на пам'ятки природи, історії, культури і 

архітектури, особливо в містах Тернопіль, Ізяслав, Староконстантинів, Почаїв, 

Борщів. В місті Кам'янець-Подільському створено історико-культурний 

заповідник — "Старе місто". 

На території регіону сконцентрована значна кількість природоохоронних 

об'єктів. Найбільш визначні з них — природні заповідники "Медобори", 

національні природні парки "Подільські Товтри", ―Кременецькі Гори‖, у 

перспективі створення національних природних парків ―Центрально-

Подільський‖, ‖Савранський Ліс‖, ―Дністровський каньйон‖. 

Основними можливими видами рекреаційної діяльності в цьому регіоні є: 

туризм і спорт (масовий пішохідний, водний, автомобільний і кінний туризм, 

спортивний пішохідний туризм, масовий лижний туризм і спорт); 

загальнооздоровчий відпочинок (пішохідні прогулянки, спортивні ігри, 

екскурсії, лижні прогулянки); любительські промисли (збір грибів і ягід, 

рибальство, мисливство); кліматичне і бальнеологічне лікування; пізнавально-

культурний (екскурсії та інше). 

На прикордонних територіях регіону може розвиватися екотуризм у складі 

міждержавних природно-заповідних територій України та Молдови. 

Поліський регіон. Поліський регіон займає північну частину України. У 

регіоні сприятливі кліматичні умови, поєднання різних рослинних груп, 

наявність численних водяних об'єктів, а також джерел мінеральних вод. 

Перспективними для освоєння є запаси торф'яних лікувальних грязей. 

Відомим є природно-заповідний фонд краю – це національні природні 

парки ―Шацькі озера‖, ‖Деснянсько-Старогутський‖, Поліський природний 

заповідник, планується створити національні природні парки ―Мезинський‖, 

―Коростишівський‖, ‖Ічнянський‖, ―Голосіївський‖, ―Середньосеймський‖, 

‖Тростянецько-Ворсклянський‖; природні заповідники ―Рівненський‖, 

―Південнополіський‖, ‖Черемський‖, ―Дніпровський‖, ―Деснянський‖. 

У мальовничих куточках розташовані культурно-архітектурні пам'ятники. 

Популярними видами туризму у даному регіоні є кінний, водний 

(подорожі на яхтах, катання на водних лижах, віндсерфінг, прогулянки на 

човнах), любительське рибальство (Шацький, Деснянсько-Старогутський НПП). 
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В цілому Поліський регіон добре забезпечений об’єктами туристичної 

інфраструктури (санаторії, бази відпочинку, пансіонати з лікуванням, дитячі 

відпочинки, турбази). 

Дніпровський регіон. Території у басейні ріки Дніпро мають сприятливі 

кліматичні умови, різноманітні рекреаційні ресурси та мережу 

природоохоронних об'єктів. 

В Придніпров'ї створено національну систему туристсько-екскурсійних 

маршрутів — "Намисто Славутича". В цьому регіоні розташовані природні 

заповідники ―Канівський‖ та ―Дніпровсько-Орільський‖; Диканський 

регіональний ландшафтний парк, частково ―Чорноморський‖ біосферний 

заповідник, у перспективі створення національних природних парків 

―Черкаський Бір‖, ―Холодний Яр‖, ―Середньо-Придніпровський‖, 

―Трахтемирівський‖, ―Переяслав-Хмельницький‖, ―Чорноліський‖.  

Об'єктами екотуризму є історико-архітектурні заповідники —- "Чигирин" і 

"Хортиця"; дендропарки — "Софіївка", "Тростянецький", "Олександрія". 

В регіоні створена туристична інфраструктура: розвинені транспортні 

зв'язки, є мережа туристичних агентств, турбаз, готелів. 

Тут розвивається екологічний та інші види туризму, зокрема, 

"ностальгійний" за недоторканою українською природою. 

Придонецький регіон. Цей регіон знаходиться у лісостеповій зоні, має 

розвинену мережу річок та водосховищ, значну кількість природоохоронних 

об'єктів. Регіон має значні рекреаційні ресурси: м'який клімат, лікувальні грязі, 

джерела мінеральної, радонової і столової води. 

В Придонеччині знаходяться: національні природні парки – "Святі Гори", 

природний заповідник Український степовий, регіональні ландшафтні парки та 

інші, у перспективі створення національних природних парків “Сіверсько-

Донецький”, “Слобожанський”, “Гомольшанський”.  

Популярним видом туризму є екскурсії маркованими екологічними 

стежками з короткостроковим відпочинком (розбиття наметів і розкладання 

вогнищ у спеціально облаштованих місцях) у зонах регульованої та стаціонарної 

рекреації / 1 /. 

Природні та рекреаційні ресурси, наявність пам'яток історико-культурної 

спадщини (XVI - XIX ст.) сприяють розвитку екологічного пізнавального та 

освітньо-виховного видів туризму в Придонецькому регіоні. Тут створена 

розвинена туристська інфраструктура: туристичні агентства, мережа 

туристичних закладів, особливо у містах Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, 

Луганськ, розвинені транспортні зв'язки. 

Приазовський регіон. Цей регіон займає територію вздовж берегів 

Сивашу та Азовського моря, має значні курортні, рекреаційні ресурси та 

природоохоронні об'єкти, серед яких найбільш вагомі: біосферний заповідник 

"Асканія-Нова", природні заповідники Український степовий та Луганський, 

національні природні парки Азово-Сиваський та ―Меотида‖; пам'ятки природи: 

Гранітні скелі, Кам'яна могила тощо. 
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Для розвитку екологічного туризму у регіоні є необхідні передумови: 

унікальна природа, цікаві історико-культурні пам’ятки, досить розвинена 

інфраструктура. 

Приазов’я має величезний потенціал для надання різноманітних послуг 

відвідувачам. Планується організація екскурсій для дітей і дорослих, прогулянки 

на човнах, кінні екскурсії і спостереження за птахами / 3 /. 

Причорноморський регіон. Територія південної частини України 

відзначається унікальним комплексом природних ресурсів, має широкий вихід 

до басейну Чорного і Азовського морів та найбільших річок України. 

В регіоні є кількасот природоохоронних об'єктів, з них найбільш відомі: 

Чорноморський та Дунайський біосферні заповідники, Нижньодністровський 

національний парк, Тилігульський регіональний ландшафтний парк; планується 

створити національні природні парки ―Велике філофорне поле Зернова‖, ―Мале 

філофорне поле‖, ―Джарилгач‖, ―Кінбурнська коса‖.  

Виключне природне багатство і своєрідність цієї місцевості створюють 

унікальні умови для розвитку екологічного туризму, наукової роботи, 

екологічної освіти населення. У регіоні розгорнута мережа еколого-освітніх, 

науково-пізнавальних маршрутів та інформаційних центрів. 

Туристична інфраструктура Причорноморського регіону досить 

розвинена, є потужний транспортний потенціал, мережа туристичних закладів 

(переважно в адміністративних центрах регіону). 

Кримський регіон. Крим має сукупність унікальних рекреаційних 

ресурсів: море, гори, пляжі, мальовничі ландшафти, пам'ятки історії та 

природно-заповідні об'єкти. 

Для екологічного, гірського туризму, скелелазіння, спелеотуризму, 

дельтапланеризму у Криму використовуються гірські місцевості, карстові 

печери, печерні міста (стоянки стародавньої людини), ландшафтні ресурси. Є 

чимало водно-болотних угідь, орнітологічних заказників. 

В межах Кримського регіону розвинена екскурсійно-туристична 

діяльність, створена відповідна інфраструктура в містах та селищах, 

розташованих вздовж морського узбережжя. Організовані туристичні маршрути, 

обладнані пішохідні траси і стежки з видовими майданчиками на мальовничі 

краєвиди, визначені ділянки для спелеотуризму. В районі гори Узун-Сирт 

розвинений планерний спорт / 3 /. 

В Криму розташовані унікальні за своєю природною цінністю та красою 

Ялтинський Гірськово-лісовий, Кримський, ―Мис Мартьян‖, Карадазький та 

інші природні заповідники; є перспектива створення національних природних 

парків "Чатир-Даг" і "Таврида". 

Кримський регіон добре забезпечений туристською інфраструктурою: 

існує мережа туристичних закладів у Сімферополі, Ялті, Севастополі, Бахчисараї 

та в інших містах; для іноземних туристів обладнані за світовими стандартами 

готелі "Ялта", "Ореанда", "Палас". 

На сьогодні природний потенціал України використовується дуже 

обмежено, і, на жаль, необхідно відзначити, що на міжнародному туристському 

ринку український екотуристичний продукт неконкурентноспроможний. 
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Разом з тим, відзначаються перспективні тенденції росту природно-

орієнтованих форм туризму:  

 поволі збільшується кількість спеціалізованих на екотуризмі фірм ;  

 розширюється спектр пропозицій від великих туроператорів за 

програмами так званого ―активного відпочинку‖ як усередині країни, 

так і за рубежем;  

 чітко виявляється зростаюча активність туристських підприємств і 

влади в регіонах, у тому числі в тих, де колись природно-орієнтований 

туризм не мав широкого розвитку, а також там, де створюються нові 

об’єкти природно – заповідного фонду (наприклад, в Одеській чи 

Донецькій областях).  

Головними завданнями та напрямками розвитку екологічного туризму в 

Україні є:  

 створення законодавчих передумов для його розвитку; 

 удосконалення територіальної організації екотуризму;  

 вирішення питань фінансової та податкової політики стосовно 

використання та охорони природно-заповідних об'єктів, які виконують 

функції екотуризму;  

 розробка нормативів екологічного природокористування;  

 створення і впровадження проектів розвитку екотуризму;  

 створення та просування екотуристського продукту, поширення через 

засоби масової інформації переваг організації екотуризму. 

Екологічний туризм в Україні повинний розвиватися в руслі сучасних 

світових підходів і концепцій, особливості яких полягають у тому, що він не 

тільки задовольняє бажання спілкуватися з природою, але змушує потенціал 

туризму служити на благо охорони природи, соціально-економічного розвитку, 

сприяє підвищенню еколого-освітнього і загальнокультурного рівня, як 

відвідувачів, так і місцевих жителів. 
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АГРОЛАНДШАФТНЕ КАДАСТРОВЕ РАЙОНУВАННЯ 

 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Визначено необхідність застосування агроландшафтного підходу при 

проведенні кадастрових робіт. Обґрунтовані методологічні засади та 

методична схема кадастрового районування на агроландшафтній основі. 

Запропоновано результати проведення такого районування на прикладі 

території Херсонської області. 

Necessity of application the agrolandscape approach is determined at 

realization of cadastral works. The proved methodological bases and the methodical 

circuit of cadastral division into districts on agrolandscape approach to basis. Results 

of realization of such division into districts on an example of territory of the Kherson 

region are offered. 

 

Впровадження земельної реформи в життя вимагає пошуку нових підходів 

до організації території. Дієвим засобом регулювання земельних відносин і 

підвищення ефективності використання земель є застосування науково 

обґрунтованої системи ведення кадастру сільськогосподарських земель. Одним з 

найважливіших етапів кадастрових робіт є розробка схеми кадастрового 

внутріобласного районування, спрямованого на виявлення однорідних в 

природному та господарському відношенні районів, на території яких 

правомірним буде поширення показників кадастрової оцінки, одержаних на 

землях типових господарств. 

У вітчизняній науці існують певні методологічні підходи до кадастрового 

(землеоцінювального) районування [1,6], результатом якого є виділення 

відносно однорідних за природноекономічними умовами ділянок території. 

Аналіз досліджень показав [2,5], що в наш час найбільш актуальним є 

л а н д ш а ф т н и й  п і д х і д , який дозволяє вивчити весь комплекс природно-

географічних і господарських складових, а також виявити їх внутрішні і 

зовнішні зв’язки, динаміку змін в ландшафті. Актуальність розробки методів 

прикладного районування на агроландшафтній основі для цілей сільського 

господарства і, зокрема, для проведення кадастру сільськогосподарських земель, 

зумовлена необхідністю вироблення нових, комплексних підходів до організації 

території, оскільки більшість прорахунків та невдач природокористування 

відбуваються від незнання або свідомого ігнорування взаємозв’язків між 

окремими компонентами природного середовища.  

Сільськогосподарське використання території – найбільш розповсюджена 

форма антропогенного перетворення природних ландшафтів. При цьому вплив 

сільськогосподарської діяльності на ландшафти відбувається за декількома 

напрямками [4]: 

© Д.С. Мальчикова, 2002 
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 просторова та функціональна перебудова ландшафтної структури та її 

окремих компонентів; 

 винос частини біологічної продукції; 

 привнесення в ландшафт речовин та енергії; 

 створення інженерно-технічних споруд та застосування механізованих 

технологій (чинить найбільш значний вплив на складові ландшафту); 

Внаслідок такої взаємодії сільськогосподарського виробництва і 

ландшафтів утворюються а г р о л а н д ш а ф т н і  с и с т е м и  як результат взаємодії 

людини та освоєної ним природи. У природних екосистем, що перетворюються в 

результаті господарської діяльності, повільно втрачається здатність до 

саморегулювання і реалізації адаптивних зв’язків з зовнішнім середовищем. 

Вони стають спочатку частково, а потім повністю залежними від людини. В 

результаті формуються агроекосистеми різного рівня антропогенної 

трансформації [3]: 

1. Квазіприродні – агроекосистеми, найбільш близькі до природних екосистем, 

що саморегулюються і відрізняються лише слабо порушеним рослинним 

покривом (залежи, природні луки з помірним випасом худоби). 

2. Напівприродні – помірно та сильно порушені екосистеми зі здатністю до 

часткового саморегулювання (сіножаті та пасовища, в т.ч. покращені). 

3. Антропогенні екологічні комплекси – агроекосистеми, сильно порушені або 

створені людиною, функціонування яких здійснюється при обов’язковій 

участі людини та під її контролем (поля сівозміни з внесенням добрив, 

багаторічні насадження, поля зрошуваного землеробства тощо). Такі штучні 

екологічні комплекси являють собою нестабільні комплекси слабо пов’язаних 

між собою живих організмів, що лише незначною мірою здатні до 

саморегуляції, а відновлення основних компонентів їх біоти і регулярне 

повторення біологічних циклів можливе лише за активної участі людини. 

Аналіз структури земельного фонду Херсонської області, співвіднесений з 

даною класифікацією, дозволяє зробити висновок, що переважаюча більшість 

сільськогосподарських угідь області представлена сильно порушеними 

екосистемами, антропогенними екологічними комплексами зі значним рівнем 

розвитку господарської підсистеми – 89%. Частка квазіприродних (3,1%) та 

напівприродних (7,9%) агроландшафтів надзвичайно низька. 

Виявлена ситуація пов’язана з тим, що системи землеробства, які 

розроблялись для Південного регіону України, зокрема, – для території 

Херсонської області, в 60 - 70-ті роки ХХ ст., базувались на принципах 

техногенної інтенсифікації, що суттєво вплинуло на збільшення виробництва 

продукції рослинництва. Проте їх впровадження супроводжувалось значними 

затратами коштів і праці, які не повною мірою окупались продукцією, що 

отримувалась, а в деяких випадках супроводжувалось негативними 

екологічними наслідками. Це має спрямовувати, на наш погляд, усі регіональні 

агроландшафтні дослідження на виявлення наслідків господарської діяльності та 

більш ретельне вивчення характеру, темпів і ступеня зміни ландшафту та його 

компонентів від антропогенного впливу.  
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Викладене дало змогу конкретизувати загальну концептуальну модель [4] 

агроландшафтної системи стосовно регіональних умов землеробства Півдня 

України – вона стала базовою при визначенні зв’язків між природними та 

господарськими компонентами агроландшафту під час проведення кадастрового 

районування Херсонської області. 

Районуванням закінчується певний важливий етап будь-якого 

географічного дослідження, оскільки воно підсумовує у графічному та 

інтерпретаційному вигляді широкий спектр не тільки встановлених нових даних, 

а й показує результати аналізу фактичного матеріалу та синтезовані з нього 

закономірності просторового дослідження географічного середовища. 

Агроландшафтне кадастрове районування є новим видом цієї відомої процедури. 

Визначені переваги та недоліки наявної схеми природно-сільськогосподарського 

землеоцінювального районування, аналіз природи, господарства, специфіки та 

проблем землекористування визначили необхідність розробки нових 

методологічних засад та методичної схеми кадастрового внутріобласного 

районування Херсонської області на агроландшафтній основі. 

При проведенні районування  ми керувались наступними 

методологічними принципами:  

 · Цільовий підхід: кадастрове районування розглядається як спеціалізоване 

прикладне районування, яке спрямоване на виділення ареалів, відносно 

однорідних по головних природних та господарських характеристиках 

 · Територія, що досліджується, розглядається нами як полісистемна 

модель, оскільки для відображення існуючих просторових відмінностей 

природи та господарства лише компонентної характеристики ресурсів 

недостатньо. Інтегральний підхід забезпечується шляхом вивчення усіх 

структурних складових агроландшафту в їх взаємозв’язку та 

взаємозумовленості на рівні конкретних територіальних поєднань природних 

та господарських складових. 

 · Необхідне вивчення природної та антропогенної підсистем 

агроландшафтів з позицій принципу історизму, оскільки агроландшафт – 

продукт не тільки природного, але й антропогенного розвитку. Тому 

критичний аналіз позитивного та негативного досвіду господарювання, 

виявлення наслідків з точки зору змін природного потенціалу земель – 

обов’язкова умова даного дослідження 

 · В основу кадастрового внутріобласного районування мають бути 

покладені специфічні для даної території поєднання природних та 

господарських характеристик, які найбільшою мірою впливають на 

диференціацію сільського господарства. Отже, обов’язковим є принцип 

врахування суб- та мікрорегіональних особливостей 

 · Кадастрове районування органічно пов’язане з виділенням типологічних 

одиниць більш низького рівня і має утворювати разом з ними єдину систему 

класифікації і типології земель, що надавала б інформацію про відмінності 

використання земель, територіальні відмінності рівня інтенсифікації 

сільського господарства і фактори природного середовища.  
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 Принцип адміністративної цілісності при виділенні внутріобласних 

кадастрових районів: встановлення меж, що будуть окреслювати виділені 

однорідні території, проводиться по межах адміністративних районів та в 

певних випадках – землекористувань. Дане положення пояснюється тим, що 

збір необхідного статистичного матеріалу, відомості про кількісний і якісний 

стан земельного фонду та управління земельними ресурсами проводиться по 

адміністративним одиницям. 

Визначена методологія зумовила розробку методичних принципів і 

загальної схеми проведення агроландшафтного кадастрового районування (рис. 

1) в регіональних умовах Півдня України (на прикладі території Херсонської 

області). 

Рисунок 1 

Методична схема проведення агроландшафтного кадастрового районування 

в регіональних умовах Півдня України (на прикладі Херсонської області) 

Цільова настанова:  - виділити ареали, однорідні за головними агроприродними 

характеристиками 
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ІІ Обґрунтування показників, що 

найбільшою мірою 

детермінують диференціацію 

природи і господарства 

області згідно специфіки 
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 Для території Херсонської області: 

- особливості геоморфології (поширення 

подових земель) 

- ґрунтовий покрив і співвідношення 
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- водний режим: рівень ґрунтових вод  +  
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Херсонської області 

 Встановлення 

меж районів +  

(принцип 
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цілісності !)  

характеристика 

агроландшафтних 

кадастрових 

районів  
 

Додержання запропонованих методологічних підходів і розробленої 



 201 

методичної схеми дають змогу, на наш погляд, найбільш повно відобразити 

особливості просторової диференціації географічного середовища в межах 

Херсонської області відповідно до потреб кадастрового районування (рис. 2). 

Для характеристики кадастрових районів території Херсонської області 

було виконано аналіз наступних показників і якісних ознак: 

1. Ландшафтно-просторова структура (на рівні фізико-географічних районів і 

типів місцевостей). 

2. Характер розвитку процесів деградації земель і переважаючі види ерозії. 

3. Рівень розораності території і сільськогосподарських угідь. 

4. Відмінності у територіальній продуктивності земельного потенціалу і 

напрямку спеціалізації сільського господарства.  

5. Структура посівних площ. 

6. Частка зрошуваних земель та особливості їх використання.  

Характеристика виділених за такими ознаками одиниць кадастрового 

агроландшафтного районування свідчить про відмінності в природній і 

господарській підсистемах агроландшафтів виділених районів. Всі 

агроландшафтні кадастрові райони були також проаналізовані згідно матеріалів 

економічної оцінки 1988 року [7] (табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняльні показники економічної оцінки агроландшафтних кадастрових 

районів Херсонської області за матеріалами 1988 року  
 

Агроландшафтний 

кадастровий 

район 

Середній бал економічної оцінки по: 

Валовій продукції 
Окупності 

затрат 

Диференційний 

рентний доход 
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І Правобережна група кадастрових районів 

1. Нижньоінгулецько-

Дніпровський район 
58,2 107,6 49,8 47,2 31,1 50,9 

2. Дніпровсько-бузький 

район 
39,5 95,2 71,5 51 31,3 58,0 

По групі 48,9 101,4 60,7 49,1 31,2 54,5 

ІІ Нижньодніпровсько-Причорноморська група кадастрових районів 

3. Олешківський район 46,3 50,6 58,4 39,1 26,4 10,3 

4. Краснознам’янсько-

Скадовський район 
34,8 57,7 54,2 47,1 19,7 25,8 

По групі 40,6 54,2 56,3 43,1 23,1 18,1 

ІІІ Лівобережно-Приазовська група кадастрових районів 

5. Токмаківський район 25,8 61,3 84,2 57,3 23,6 39,3 

6. Сірогозький район 26,6 61,9 84,0 55,5 24,1 38,4 

7. Асканійський район 38,4 54,1 59,7 49,7 24,9 28,2 
А) Каховський підрайон 33,0 49,9 56,6 45,4 20,0 21,6 
Б) Генічеський підрайон 44,5 58,05 63,2 54,2 30,6 35,1 

8. Присиваський район 31,7 50,6 52,2 48,3 17,8 24,8 

По групі 33,3 56,0 66,7 51,7 23,5 31,2 
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Рисунок 2.  Агроландшафтне кадастрове районування Херсонської області

- межі груп районів

- межі районів

- межі підрайонів

І Правобережна група кадастрових районів

1. Нижньоінгулецько-Дніпровський район
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Такий аналіз виявив значну просторову диференціацію показників валової 

продукції, окупності витрат та диференційного рентного доходу по групам 

кадастрових районів і власне по агроландшафтним кадастровим районам 

області, що підтвердило об’єктивність якісного аналізу природно-економічних 

особливостей.  

Виявлені відмінності просторово-ландшафтної структури, напрямку 

господарського використання, регіональних проблем землекористування і 

проведений аналіз показників економічної оцінки дають змогу говорити про 

однорідність природно-економічних умов в межах виділених агроландшафтних 

кадастрових районів і, відповідно, про можливість використання представленої 

схеми в сфері землеоцінювальних робіт. 

В практичному відношенні виконане агроландшафтне кадастрове 

районування значно поглиблює та конкретизує розроблені раніше схеми 

районування для потреб сільського господарства і кадастру 

сільськогосподарських земель. Кадастрове районування на основі аналізу 

взаємопов’язаних компонентів агроландшафту може стати основою 

впровадження адаптивно-ландшафтних систем землеробства, що є необхідною 

умовою раціонального землекористування на сучасному етапі. Наявність 

детальної характеристики ерозійних процесів і проблем використання  

земельних ресурсів дає змогу використовувати розроблену схему районування 

як основу при розробці регіональних програм захисту земель від процесів 

деградації. 
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V. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

 

УДК 911.3 

Я.Б. Олійник, д.е.н., проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

В.I. Олещенко к.г.н., 

 Адміністрація Президента України 
 

АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто правові проблеми адміністративно-

територіального устрою України, які є одними з актуальних напрямів 

дослідження суспільної географії.  

Lawful problems of administrative-territorial state of Ukraine such as one of 

actual researching directs of human geography. 

 

Однією з актуальних проблем, яка на сучасному етапі державотворення 

викликає все більший інтерес і, без сумніву, потребує посиленої уваги органів 

державної влади, багатьох наук, є територіальний устрій держави. 

Адже раціональна територіальна структура держави, яка б повною мірою 

враховувала особливості територіальної диференціації природного, насамперед 

ресурсного, економічного, соціального потенціалу суспільства, забезпечувала 

його ефективне використання, спиралася на історичні, культурні фактори, 

соціальну психологію, як тепер кажуть, менталітет нації є важливим чинником 

забезпечення сталого, демократичного розвитку суспільства, задоволення прав 

та інтересів громадян, здійснення ефективної регіональної політики, розкриття 

потенціалу місцевого самоврядування, збереження єдності держави. 

Правову основу діяльності у цій сфері в Україні закладено до Конституції 

України. Поки що у меншій мірі ці питання регулюються законами. Зокрема 

деякі питання вирішуються Законом "Про місцеве самоврядування в Україні". 

На жаль, незважаючи на значні зусилля, повною мірою врегулювати цю сферу 

на рівні закону, як то передбачає стаття 92 Конституції України, у якому було б 

створено належні правові засади та стимули прискорення вирішення численних 

проблем, які за тривалий час накопичилися у більшості регіонів України, до 

цього часу так і не вдалося. 

Щодо конституційних засад вирішення питань у цій сфері слід насамперед 

зазначити, що відповідно до статті 132 Конституції України територіальний 

устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, 

поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, 

збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій. До форм територіального устрою 
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належать, зокрема, виділення спеціальних та вільних економічних зон, територій 

пріоритетного розвитку, економічне та інші види районування території 

держави. 

Безпосередньо поділ держави на систему адміністративних одиниць, як 

відомо визначається як адміністративно-територіальний устрій держави. Він є 

однією з форм, очевидно найважливішою, територіального устрою держави. 

Адже саме у відповідності з ним утворюються органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. 

Таким чином, ще раз наголошуємо, поняття територіальний устрій є 

ширшим від поняття "адміністративно-територіальний устрій" і тому немає 

підстав усі питання територіального устрою зводити, як це часто буває, лише до 

є адміністративно-територіального устрою. 

Конституцією України передбачено (стаття 133), що систему 

адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Які 

відомо, до складу України входять: Автономна Республіка Крим, двадцять 

чотири області (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, 

Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька, Чернігівська), а також міста Київ та Севастополь, які 

мають спеціальний статус, що визначається законами України. 

Слід звернути увагу й на те, що з системою адміністративно-

територіального устрою в Україні пов'язується і конституційна система органів 

місцевого самоврядування. Передбачено утворення сільських, селищних, 

міських, районних у місті, районних та обласних рад і ніяких інших (стаття 140). 

При цьому наголошено на праві жителів кількох сіл об'єднуватися у одну 

сільську громаду для створення єдиного органу місцевого самоврядування та 

обрання єдиного сільського голови. Цілком логічно, що таким чином можуть 

об'єднуватися лише сільські територіальні громади і ніякі інші. Адже як би 

називалася рада у разі об'єднання територіальних громад сільської та міської чи 

селищної? Селищно-міська, чи якось по-іншому? 

Слід урахувати, що при цьому села, територіальні громади яких 

об'єдналися у одну, можуть зберігати свій статус як окремі населені пункти, 

насамперед якщо вони територіальне відокремлені. Звичайно, не виключається і 

злиття у одне село кількох сіл, якщо вони межують одне з одним. 

Хотів би звернути увагу, що фактично об'єднатися можуть територіальні 

громади і різних за статусом населених пунктів. Однак такий процес проходить 

не як об'єднання двох чи більше рівноправних суб'єктів, які можуть зберегти 

свій статус окремих населених пунктів і у зв'язку з цим за певних обставин у 

визначеному законом порядку у подальшому роз'єднатись, а як поглинання 

одних населених пунктів іншими. 

Так значною мірою розвиваються усі міста. Колишні приміські села, 

селища поглинаються містами, стають їх частинами. Як наприклад місто Крюків 

на Дніпрі увійшло до складу міста Кременчук, перетворилося у Крюківський 
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район міста Кременчука. Троєщина стала частиною міста Києва. Таких 

прикладів безліч. 

Разом з тим, розглядаючи питання адміністративно-територіального 

устрою у тісному поєднанні з організацією місцевого самоврядування слід все ж 

таки не змішувати різні правові інститути. 

Хотілося б наголосити і на необхідності розмежування та узгодження під 

час вирішення конкретних правових та інших проблем питань адміністративно-

територіального устрою, місцевого самоврядування та питань власності, 

земельного законодавства. Це також дещо інші правові інститути, які, звичайно, 

не поглинаються сферою адміністративно-територіального устрою. 

При цьому принципове значення має і те, що відповідно до системи 

адміністративно-територіального устрою формуються не тільки органи 

місцевого самоврядування, а й органи виконавчої влади, а також суди, 

прокуратура, вирішується багато інших питань реалізації владних повноважень. 

Тому саме з цих та багатьох інших питань адміністративно-

територіального устрою періодично, як правило у періоди загострення 

політичної боротьби, розгортаються досить активні дискусії, зміст яких 

виходить переважно далеко за межі права, що ще більше ускладнює перспективи 

вирішення багатьох проблем. 

При цьому висловлюються різноманітні, часом абсолютно протилежні 

пропозиції - від збереження незмінним адміністративно-територіального устрою 

держави на невизначений час, до його докорінної перебудови. Одні прибічники 

перебудов революційне пропонують ліквідувати поділ України на області, 

утворити дев'ять - дванадцять округів, земель чи інших великих одиниць, значно 

укрупнити райони. Відповідно до Генеральної схеми планування території 

України, нещодавно затвердженій Верховною Радою України - 10 регіонів, 76 

утворень замість 490 районів, 734 низові громади замість 11 тисяч. Інші діячі з 

не меншим ентузіазмом наполягають на подрібненні областей з тим щоб 

унеможливити розвиток сепаратистських устремлінь деяких політиків. 

Про досить складну ситуацію у цій сфері свідчить і той факт, що з 1997 

року у Верховній Раді України розглядається Закон України "Про 

адміністративно-територіальний устрій", який двічі приймався парламентом і 

повертався Президентом України для повторного розгляду з вмотивованими і 

сформульованими пропозиціями. 

Верховна Рада України минулого скликання наприкінці своєї діяльності 

утворювала спеціальну парламентську комісію, завданням якої було забезпечити 

узгодження позицій та прийняття Закону. Однак і це не дало очікуваних 

результатів. На словах, концептуально була досягнута повна згода, а 

безпосередньо по тексту, значною мірою внаслідок крайньої заполітизованості 

дискусій так і не вдалося знайти адекватні формулювання. Тому внесений до 

сесійної зали закон не набрав необхідної кількості голосів. Таким чином згідно з 

вимогами Регламенту Верховної Ради України такий закон вважається 

відхиленим. Для розгляду новим складом парламенту буде готуватися новий 

законопроект. 
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З метою забезпечення всебічного вивчення пропозицій щодо 

вдосконалення територіальної організації державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні Указом Президента України від 8 серпня 2000 року № 

966 утворено Комісію з питань адміністративно-територіального устрою як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України. До її складу 

включено провідних вчених, керівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, народних депутатів України. 

За цих обставин так важливо глибоко і об'єктивно, на науковій основі 

проаналізувати ситуацію, що склалася у цій важливій сфері, обговорити шляхи 

вирішення проблем, які дійсно назріли. 

Отже найбільш важлива, на мій погляд, правова проблема у цій сфері -

наукова невизначеність та змішаність деяких понять, насамперед таких як 

"система адміністративно-територіальних одиниць" та "система місцевого 

самоврядування", право власності, реалізація його щодо земельних та інших 

природних ресурсів. 

Значною мірою саме з цим, очевидно, пов'язане намагання хоч якось 

виправдати ситуацію, що склалася в державі, створити правову основу, яка б 

дозволила і надалі зберегла і підтримала усі ті численні негаразди, які склалися у 

багатьох регіонах, коли, наприклад, у межах одного населеного пункту 

зберігається інший, коли під юрисдикцією наприклад міської ради перебувають 

інші місцеві ради - сільські, селищні. Як за цих умов органи місцевого 

самоврядування можуть реалізовувати свої владні повноваження. Адже значна 

частина з них при цьому дублюється. 

Друга проблема. Як відомо раніше у нашій державі була така одиниця 

адміністративно-територіального устрою як селище міського типу. У 

Конституції 1996 року така одиниця відсутня. Тому і з цього питання слід 

визначитися і віднести селища міського типу до однієї з категорій одиниць 

адміністративно-територіального устрою, передбачених Основним Законом. 

Не можна не звернути увагу і на таке питання. Як відомо, важливим 

завданням адміністративно-територіального устрою є сприяння формуванню 

економічно достатніх територіальних громад, здатних забезпечити реальне 

самоврядування, які того вимагає і національне законодавство, а також 

Європейська хартія місцевого самоврядування, яка була ратифікована 

Верховною Радою України у 1997 році. Однак значна частина насамперед 

сільських рад не мають відповідної економічної бази, та й багатьох інших умов 

для виконання покладених на них повноважень. Тому ставиться питання про 

проведення укрупнення таких адміністративно-територіальних одиниць. Однак 

при цьому не можна забувати, що адміністративно-територіальні одиниці, 

розміщення їх центрів мають забезпечувати максимальну доступність будь-яких 

послуг громадянам. Наприклад, було п'ять районних центрів, після укрупнення 

їх стало два. У такому разі з високою ймовірність можна очікувати, що за 

сучасних вимог інші три інші колишні районні центри досить швидко 

перетворяться у заштатні депресивні населені пункти. 

І тому, розглядаючи можливості укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць ми маємо глибоко прогнозувати та аналізувати наслідки 
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цього саме для задоволення потреб громадян у послугах, перспективи розвитку 

систем розселення, населених пунктів. 

Варто ще раз наголосити і на тому, що питання адміністративно-

територіального устрою до цього часу вирішуються на основі Положення про 

порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української 

РСР", затверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 

року. 

Тому, без сумніву, є потреба у прийнятті, як до того ж вимагає і стаття 92 

Конституції України, закону України про адміністративно-територіальний 

устрій. 

Що ж стало основними причинами того, що закон, який двічі приймався 

Верховною Радою України, повертався главою держави для повторного 

розгляду. 

Насамперед це невідповідність Конституції України. 

Законом передбачалося запровадження не передбачених Основним 

Законом України адміністративно-територіальних одиниць (селищні та міські 

округи). Фактично була здійснена спроба узаконити всі негаразди, які мають 

місце зараз. Система одиниць адміністративно-територіального устрою 

змішувалася з системою органів місцевого самоврядування - до одиниць 

адміністративно-територіального устрою відносилися сільські та селищні ради. 

Вищий орган виконавчої влади - Кабінет Міністрів України було повністю 

відсторонено від вирішення питань адміністративно-територіального устрою, 

хоча з урахуванням цього устрою Уряд має забезпечити ефективну діяльність 

виконавчої влади. Закон покладав на Верховну Раду України вирішення усіх 

питань, навіть виконавчих та суто технічних, як то ведення державного реєстру 

адміністративно-територіальних одиниць, видачу державних актів про їх межі. 

Не однозначно визначалися межі населених пунктів. Безпідставно 

передбачалася наявність двох типів таких меж - як населених пунктів та як 

адміністративно-територіальних одиниць (село і сільрада). Не чітко було 

визначено поняття „село", "область". Адже важко визнати обгрунтованим 

критерієм віднесення населеного пункту до категорії "село" за тією ознакою, що 

його жителі працюють у сільському господарстві. Як відомо, трудова діяльність 

багатьох сільських жителів пов'язана з роботою у промисловості, на транспорті, 

сфері обслуговування, лісовому господарстві. 

Не враховувалися і стан та перспективи реформування земельних 

відносин, відносин власності на селі. Розпорядження землею, реалізацію інших 

владних повноважень, як і раніше пов'язувалося з всевладністю рад, без 

урахування поділу об'єктів власності на такі, що перебувають у приватній, 

комунальній та державній власності. 

В цілому Закон не визначає способи вирішення актуальних проблем, які 

мають місце в Україні з різних обставин, а часто навпаки ускладнює ситуацію. 

У останньому варіанті законопроекту, який опрацьовувався спеціальної 

комісією Верховної Ради України крім того запропоновано встановити жорсткі 

критерії віднесення адміністративно-територіальних одиниць до певних їх 

категорій фактично лише за ознаками кількості населення. Реалізація таких 
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пропозицій потребує спеціального моделювання, однак вже проведені 

розрахунки засвідчили, що прийняття запропонованих критеріїв призведе до 

того, що значна частина населених пунктів, районів не будуть відповідати 

закону (район не менше 60 тисяч жителів, хоча у середньому кількість жителів у 

районі зараз 43,6 тисячі жителів. Для міста пропонувалося встановити критерій - 

10 тисяч, село, селище 5 тисяч жителів. Однак половина таких населених 

пунктів не відповідає цим критеріям. Взагалі важко сподіватися, що належному 

вирішенню питань може сприяти жорсткий і не комплексний підхід. 

Тому зараз обговорюються положення нового законопроекту, який би 

забезпечив вирішення актуальних завдань, а не ще більше ускладнив їх. 

Як на мій погляд має бути прискорено прийняття Закону, який би визначав 

порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою у повній 

відповідності з Конституцією України. Разом з тим важко сподіватись, що 

прийняття найліпшого закону вирішить усі проблеми. У кожному конкретному 

проблемному питанні має бути оцінена ситуація і з урахуванням загальних 

правил, визначених законом, визначено шляхи врегулювання питань у кожному 

окремому випадку. 

У цій справі особлива відповідальність покладається на Комісію з питань 

адміністративно-територіального устрою, утворену при Президентові України. 

Серед її основних завдань: 

узагальнення та аналіз пропозицій щодо внесення змін до системи 

адміністративно-територіального устрою України; 

підготовка пропозицій щодо приведення у відповідність з Конституцією 

України мережі селищ та селищ міського типу, а також системи рад у населених 

пунктах; 

вивчення можливостей проведення укрупнення сільських територіальних 

громад та внесення відповідних пропозицій (наголосити на різних підходах 

держав у вирішенні цього завдання, важливості забезпечення інтересів громадян 

у разі укрупнення територіальних громад); 

організація вивчення іноземного досвіду формування системи 

адміністративно-територіального устрою та розв'язання проблем у цій сфері; 

підготовка та експертиза проектів нормативно-правових актів з питань 

адміністративно-територіального устрою. 

Таким чином в цілому позиція керівництва держави виявляється у 

реалізації еволюційних, а не революційних підходів, що не дозволило б 

дестабілізувати ситуацію, створити додаткові перепони для позитивних зрушень 

насамперед у розвитку економіки. 

Тому зараз на основі аналізу реальної ситуації, що склалася в Україні, 

різноманіття причин та умов, за яких виникли невідповідності чинній 

Конституції України наявної системи адміністративно-територіальних одиниць в 

державі, здійснюються глибоке їх вивчення та підготовка конкретних 

рекомендацій щодо спрощення системи адмінтерустрою, ліквідації фактів, коли 

одна одиниця вкладена у іншу такого ж таксономічного рангу, проведення, в 

разі потреби укрупнення сільських територіальних громад (але для цього 

потрібні критерії, яких необхідно дотримуватися у разі його проведення - 
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чисельність жителів, наявність належних податкових надходжень до місцевого 

бюджету, культурних, соціальних об'єктів, культових споруд та інші фактори), 

впорядкування системи рад у населених пунктах тощо. 

Не можна не згадати і про Закон України "Про державно-правовий 

експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області", завданням якого є 

відпрацювання конкретних пропозицій у найбільш складних ситуаціях. 

За цих обставин так важливим для нас є досвід інших держав, розвиток 

тісного міжнародного співробітництва з цих питань (швецький, польський 

досвід). 

Та ми й самі мали б більш творчо підійти до проблем у цій сфері. 

Наприклад - чому формування певних зв'язків між територіальними громадами 

має здійснюватись насамперед шляхом створення єдиних адміністративно-

територіальних одиниць. А хіба не можна вирішувати найрізноманітніші 

питання шляхом об'єднання органів місцевого самоврядування за інтересами у 

різноманітні асоціації та інші об'єднання з урахуванням різних схем 

районування тощо. На це спрямовує і національне законодавство, а також 

міжнародних досвід, зокрема з питань формування єврорегіонів. 

Сподіваюсь, що сьогоднішнє обговорення також певною мірою приверне 

увагу колег до вирішення актуальних поточних та перспективних проблем 

адміністративно-територіального устрою в Україні з урахуванням міжнародного 

досвіду. 
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Обґрунтовано структуру ресурсно-рекреаційних паспортів 

адміністративно-територіальних суб’єктів України і наведено рейтингову 

оцінку ресурсно-рекреаційного потенціалу її території. 

The structure of the resource-recreational passports of the administrative - 

territorial subjects of Ukraine is proved and the estimation of resource-recreational 

potential of its territory is given.  
 

Кожна геоторія, будь-який простір є носієм як загальних рис, притаманних 

іншим фрагментам земної кулі, так і містить в собі характеристики суто 

унікальні і специфічні. Параметри та характеристики території описуються 

мовою різних наук, у той же час кожна з них намагається уніфікувати, 

стандартизувати ті реалії, які є предмет-об‘єктною сутністю наукового 
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дослідження. Спробу розробки ресурсно-рекреаційних паспортів (РРП) суб‘єктів 

адміністративно-територіального поділу України викладено в наступному 

матеріалі. 

Науково-практичне використання РРП дає змогу об‘єктивніше вивчати та 

залучати до господарської діяльності територіально-рекреаційний потенціал – 

актуалізувати використання регіональних туристських ресурсів, більш 

еластично та ефективно «вплітати» їх в макроекономічну діяльність, відчувати 

контрасти територіального освоєння – наявні ресурсодефіцитні та 

ресурсонадлишкові сегменти і приймати відповідні рішення щодо компенсації 

цієї асиметрії, обґрунтовувати стратегію і тактику просторового освоєння (в т.ч. 

здійснювати моніторинг). 

Ресурсно-рекреаційний паспорт області (автономії) – якісна та 

кількісна характеристика ресурсно-рекреаційного потенціалу (актуалу), 

суспільно-географічного положення, засвідчує рекреаційно-туристську 

спеціалізацію даного суб‘єкта адміністративно-територіального поділу держави 

(містить дані щодо доменного імені територіальної одиниці, її суспільно-

географічного положення, особливостей рельєфу, домінуючого рослинного 

покриву, клімату, забезпеченості рекреаційно-туристськими ресурсами, 

унікальними природними об‘єктами, титульного (фонового) типу архітектурно-

історичних РТР і найвизначніших об‘єктів, видів туризму (актуальних і 

потенційних для даної території), туристського циклу, екологічного стану 

території, перспектив розвитку туризму і створення нового турпродукту, 

загального балу ресурсно-рекреаційного рейтингу (суми балів). 

Наведену структуру слід розглядати як пропозицію, наповнення та 

спрямування якої за тих чи інших умов з часом може набувати відповідних 

акцентів. 

Обґрунтування структури ресурсно-рекреаційних паспортів 

1. Назва області, республіки; час утворення, доменне ім‘я. Домен (фр. 

domaine походить від лат. dominium володіння) – в Західній Європі в епоху 

феодалізму – частина феодального маєтку; спадкові земельні володіння короля. 

Доменне ім‘я – «ім‘я» території, в даному випадку – загальноприйняте 

англомовне позначення адміністративно-територіальних суб‘єктів України 

(деякі області зареєстровані під двома доменними іменами). 

2. Суспільно-географічне положення
1
 (розташування, сусіди та кордони, 

географічний центр). 

                                                 
1
 Суспільно-географічне положення певного об‘єкта ойкумени (за 

М.Д.Пістуном) (у даній статті – суб’єкта адміністративно-територіального 

поділу – О.Б.) є сукупністю важливих для його функціонування просторових 

відношень до інших суспільно-географічних об‘єктів (у даній статті – до 

областей, автономії, морів, великих річок – О.Б.). СГП характеризує не тільки 

зв‘язки об‘єктів, а й їх існуючі та перспективні відношення до інших об‘єктів. 

Місце будь-якого об‘єкта (у нашому випадку – області, автономії – О.Б.) у 

географічному поділі та інтеграції праці визначається його суспільно-

географічним положенням, вмінням використати його потенціал. 
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Розташування. Визначалось стосовно: а) берегової лінії морів 

(внутрішньоматерикове або приморське); б) великих річок (прирічкове
2
); в) 

гірських систем (передгірське та гірське).   Адміністративно-територіальні 

суб‘єкти України характеризуються такими варіантами розташування: 

внутрішньоматерикове, внутрішньоматерикове прирічкове, приморське 

передгірське та гірське, приморське, приморсько-прирічкове, 

внутрішньоматерикове передгірське та гірське. 

Сусіди та кордони. Визначались: а) адміністративно-територіальні 

суб‘єкти України, країни «близького зарубіжжя», країни «далекого зарубіжжя», 

з якими область або автономія межує по суходолу; б) структура (суходільні – у 

т.ч. з країнами «далекого зарубіжжя», з країнами «близького зарубіжжя», 

суб‘єктами України та морські) і протяжність кордонів. 

Географічний центр області (автономії). Координати точки 

географічного центру області  вираховувались як середнє арифметичне 

географічної широти крайньої північної та крайньої південної точки та середнє 

арифметичне географічної довготи крайньої західної та крайньої східної точки 

адмінодиниці. Центром області вважався той адміністративний район, в межах 

якого знаходиться точка географічного центру області. Виняток складає Одеська 

обл., в межах якої визначались 2 центри – в межах південної та північної частин. 

Координати широт крайніх північної та південної точок, довгот крайніх 

східної та західної точок визначались за джерелами [4, 13]. 

Після визначення координат географічного центру області (АР), 

відповідно, визначався «центральний» район, а також населений пункт – 

найближчий до географічного центру. У випадку, коли найближчий населений 

пункт знаходився на території району, сусіднього з центральним, вказувався і 

цей населений пункт, і його район (дані були отримані на основі аналізу  карти 

«Размещение населения. Украинская ССР. Для служебного пользования. 

Масштаб 1:750000. – К.: Сектор географии АН УССР, 1970» [10] і уточнені за 

Географічною енциклопедією України [2]). Таких випадків було чотири 

(Дніпропетровська, Миколаївська, Тернопільська, Харківська області) (табл.1). 

Ці складові лише в загальних рисах характеризують суспільно-географічне 

положення, яке в даній роботі визначається як система актуальних і потенційних 

природних і соціально-економічних чинників рекреаційно-туристської політики 

території. Як зазначають Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко [5] та ін. [12], 

географічне положення, природні ресурси, державні кордони та інші складові 

виступають головними геополітичними факторами та предметом дослідження 

аналітичної геополітики. Суспільно-географічне положення в цьому дослідженні 

можна розуміти і як вагомий аргумент розвитку рекреації та туризму на даній 

території, в певному просторовому вимірі. З 11 позицій РРП суспільно-

географічне положення – одна з основних, а в поєднанні з відповідними 

показниками – і ексклюзивних позицій. 

                                                 
2
 До прирічкового розташування відносяться придніпровські та придунайська 

області. 
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3. Поверхня (особливості рельєфу). Визначались рівнинні та гірські 

території, як паритетні щодо використанні в рекреації та туризмі. 

4. Домінуючий рослинний покрив. Використовувались дані навчальних 

атласів України, за якими рослинний покрив України був поділений на: хвойні 

та широколисті ліси; широколисті ліси; карпатські гірські та передгірні ліси; 

кримські гірські ліси; лучні степи; справжні степи; пустельні степи; заплавні 

луки; карпатські високогірні луки. 

5. Клімат. За кліматичними показниками території поділяють на: умовно-

дискомфортні; помірно-дискомфортні; оптимальні; помірно-сприятливі; 

сприятливі; помірно-комфортні; комфортні. Для визначення сприятливих для 

рекреації кліматичних особливостей, які визначаються, перш за все, достатньою 

кількістю теплих днів, за основу була взята тривалість періоду з температурою 

понад +10
0
С.  В залежності від їх кількості на території України були виділені 

помірно-сприятливий клімат (менше 130 днів), сприятливий (130-150 днів), 

помірно-комфортний (151-180 днів), комфортний (більше 180 днів). Крім того, 

пріоритет віддавався саме рекреаційно-туристській діяльності в теплий 

(весняно-літньо-осінній) період, на який припадає основний відпускний цикл 

населення. 
 

6. Забезпеченість рекреаційно-туристськими ресурсами. В залежності від 

забезпеченості адміністративно-територіальних суб‘єктів України рекреаційно-

туристськими ресурсами були виділені такі групи територій: 

1) потенційно та актуально ресурсонадлишкові; 

2) відносно ресурсозбалансовані; 

3) ресурсодефіцитні. 

7. Унікальні ландшафти та природні об‘єкти. Наводились стислі дані щодо 

найбільш привабливих у ландшафтно-екологічному та ресурсно-рекреаційному 

відношенні об‘єктів. При виборі тих чи інших природних об‘єктів перевага 

віддавалась тим з них, які, по-перше, перебували під охороною більш-менш 

значний період, і, по-друге, найбільш повно втілювали навколишній ландшафт
3
. 

8. Титульний (фоновий) тип архітектурно-історичних РТР, найвизначніші 

об‘єкти. Архітектурні об‘єкти України, що охороняються державою, 

поділяються на споруди громадської, промислової, військової, культової 

(сакральної) архітектури, садово-паркового мистецтва, архітектурні монументи. 

Серед тих, що знаходяться в межах області (АР), були виділені найвизначніші. 

При складанні РРП адмінистративно-територіальних одиниць і відборі 

пам‘яток архітектури та містобудування до уваги приймались: 

1) фундаментальні джерела з питань охорони пам‘ятників  історії та культури [3, 

6-7, 9], містобудування та архітектури  [8]; 

2) натурні обстеження пам‘яток; 

3) характеристики об‘єкта: а) назва пам‘ятки; б) населений пункт; де він 

розташований; в) автор (архітектор, скульптор, інженер); г) тип споруди 

                                                 
3
 Саме про такий ландшафт писав видатний художник В.В.Рождественський: 

«Мене цікавив пейзаж національний, змістовний, пережитий ..., той, що 

віддзеркалює все ... розмаїття природи» [11]. 
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(громадська, промислова, військова, культова архітектура, парки-пам‘ятки 

садово-паркового мистецтва, архітектурні монументи та скульптурні 

пам‘ятники); д) територія (площа), екологічність, атрактивність; е) 

архітектурний стиль; є) матеріал (каміння, дерево, метал); ж) час створення, 

реконструкції, реставрації; з) кому належав; и) історичні події, пов‘язані з цим 

об‘єктом; і) ступінь автентичності
4
; к) унікальність, одиничність; л) ціннісний 

ранг (світовий, європейський, національний, регіональний);  

4) досвід складання паспортів пам‘ятника археології, історичного пам‘ятника (не 

будівлі) (місце битви, могила, обеліск, меморіальна плита та ін.), історичного 

пам‘ятника (будівлі) (цивільна будівля, культова будівля, кріпосна споруда та 

ін.), пам‘ятника скульптури (монумент, декоративна скульптура, художній 

надгробок та ін.) та ін. [3, с.154-165]. 

9. Види туризму. Види туризму визначались лише в залежності від: 1) 

мети туристської подорожі; 2) способу та середовища пересування. В 

залежності від мети туристської подорожі: курортно-лікувальний, культурно-

розважальний, діловий, пізнавальний, релігійний, навчально-освітній, 

спортивний туризм. В залежності від способу та середовища пересування: 

пішохідний, водний, лижний, спелеологічний, повітроплавальний, гірський. 

Щодо транспортного критерію при визначенні видів туризму, припускалось, що 

залізничний, авіа-, авто-, вело-, мототуризм в тій чи іншій мірі набули 

поширення на всій території України, а річкові та морські круїзи, відповідно, – в 

придніпровсько-придунайських та приморських областях. 

10. Туристський цикл. В залежності від інтенсивності туристських 

потоків виявлялись сезонний (зимовий, літній) та цілорічний туристські цикли. 

11. Екологічний стан території. Екологічний стан території 

класифікувався в залежності від ступеня техногенного забруднення та 

поширених небезпечних природних стихійних явищ: екологічно умовно-

нормальний стан; екологічно передконфліктний стан; екологічно конфліктний 

стан; екологічно передкризовий стан; екологічно кризовий стан; екологічно 

передкатастрофічний стан; екологічно катастрофічний стан. 

12. Перспективи розвитку туризму, створення нового турпродукту. 

Основні напрями розвитку туризму (ексклюзивні та інклюзивні) визначались на 

основі ознайомлення з матеріалами державних програм  («Україна-2000», 

«Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року» та ін.) і документів, 

власної позиції автора (запропоновані тематичні тури). Прізвище тієї чи іншої 

видатної людини, яке згадується в пункті 12 РРП, пов‘язане з її певним 

життєвим циклом (епізодом), що мав місце в межах території, яку зараз займає 

область, автономія.  

13. Загальний бал ресурсно-рекреаційного рейтингу (сума балів). Дані 

переносяться з таблиці  2 [1]. 
 

 

                                                 
4
 Автентичність (збереження) – відповідність оригіналу; ступінь автентичності – 

ступінь відповідності архітектурно-історичної пам‘ятки первісному варіанту 

споруди. 
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Таблиця 2 

Ресурсно-рекреаційний рейтинг 

адміністративно-територіальних суб’єктів України 
 

 Оцінка блоку, бали  Загальний 

Адміністративні 

одиниці 

(автономія, 

області) 

суспіль

-но-гео-

графіч-

ного 

природ-

ного  

природно-

антропо-

генного 

архітек-

турно-

історич-

ного 

інфрас-

трук-

турного 

біосо-

ціаль-

ного  

подій-

ного 
Сума 

балів 

бал 

ресурсно-

рекреа-

ційного  

 1 2 3 4 5 6 7  рейтингу 

АР Крим 2 5 5 5 5 5 5 32 5 

Вінницька 5 4 1 4 1 5 3 23 4 

Волинська 1 3 2 4 1 3 4 18 2 

Дніпропетровська 4 2 1 2 3 2 1 15 2 

Донецька 3 1 1 1 5 1 2 14 1 

Житомирська 4 1 1 2 1 5 2 16 2 

Закарпатська 1 5 4 3 1 2 1 17 2 

Запорізька 3 1 3 1 2 1 1 12 1 

Івано-Франківська 2 4 2 3 1 4 5 21 3 

Київська 4 1 2 5 3 5 5 25 4 

Кіровоградська 5 1 1 1 1 2 1 12 1 

Луганська 2 2 1 1 2 1 2 11 1 

Львівська 1 4 1 5 2 5 5 23 4 

Миколаївська 5 2 1 1 2 2 3 16 2 

Одеська 5 2 1 3 4 5 5 25 4 

Полтавська 4 1 1 2 1 5 2 16 2 

Рівненська 2 2 3 3 1 1 4 16 2 

Сумська 3 2 2 2 1 4 1 15 2 

Тернопільська 2 3 1 4 1 2 2 15 2 

Харківська 4 2 1 3 1 3 4 18 2 

Херсонська 4 2 4 1 2 1 1 15 2 

Хмельницька 3 3 1 5 1 2 3 18 2 

Черкаська 4 3 2 2 1 4 2 18 2 

Чернівецька 3 4 1 3 1 2 2 16 2 

Чернігівська 3 1 3 4 1 5 2 19 3 
 

Таким чином, запропоновані ресурсно-рекреаційні паспорти 

адміністративно-територіальних суб‘єктів України генерують найбільш суттєві 

якісні та кількісні характеристики областей (автономії) держави (визначення 

поняття, обґрунтування структури та розробка технології якісної та кількісної 

характеристики відповідних позицій, індексація, використання як чинника 

ресурсно-рекреаційного районування території та інструмента дослідження її 

рекреаційного профілю тощо).  

В розвитку уявлень про географічні координати та центральне положення 

об‘єкту, як специфічний рекреаційно-туристський ресурс, визначені центри 

адміністративно-територіальних суб‘єктів України та проведена рейтингова 

оцінка ресурсно-рекреаційного потенціалу (актуалу) території України (в розрізі 

її адміністративно-територіальних суб‘єктів). 
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Shown Eurologistics’ special features as a component of  Eurointegration  

Process. Disclosed Ukraine and EU directions  of cooperation in sphere of 

Eurologistics and Transport including development of International Transport 

Corridors and Black Sea Pan-European Transport Area (in connection with 

geographical aspects). 

 
Сучасні тенденції розвитку світового господарства характеризуються 

розширенням господарських зв‘язків і міжнародної економічної кооперації. 

Це обумовлює постійне зростання транснаціональних і транскордонних 

потоків та міжнародного транзиту вантажів, який дає значні надходження до 

бюджетів країн, через які проходить. 

Україна, дякуючи вигідному географічному розташуванню, має один з 

найвищих серед європейських країн коефіцієнт транзитності, через територію 

країни проходять чотири з десяти європейських транспортних коридорів і 

чотири трансконтинентальні МТК. Використання цих переваг дозволить 

значно збільшити доходи державного та регіонального бюджетів, сприятиме 

розвитку дорожньої інфраструктури, транспортної і всіх причетних до неї 

галузей в цілому. Для реалізації цих задумів, згідно з розпорядженням 

Президента України, розроблена та прийнята ―Комплексна програма 

утвердження України як транзитної держави у 2001-2010 роках‖, згідно якої 

передбачається робота над створенням національної мережі  європейських 

транспортних коридорів та її інтегрування у транспортній системі Європи і 

Азії, Балтійського та Чорноморського регіонів. Зокрема особлива увага 

приділяється створенню транспортних коридорів Європа – Кавказ - Азія 

(ТRАСЕCА) та Балтійське море – Чорне море (Гданськ/ Гдиня – Одеса / 

Іллічівськ), які мають особливо високий коефіцієнт транзитності і знаходяться 

під патронатом Європейської комісії [1]. 

В сучасних умовах такі плани неможливо втілити в життя без 

комплексного науково обґрунтованого підходу до організації і управління 

перевезеннями, що передбачає створення транспортно-логістичної системи, 

тобто сукупності транспортних комунікацій, рухомого складу, складських і 

вантажопереробних комплексів і терміналів, спільних систем інформації, 

моніторингу пересування вантажів тощо. Відповідне науково-теоретичне 

підґрунтя для цього забезпечують такі наукові напрями як логістика (наука 

про планування, організацію, контроль і управління транспортуванням, 

складуванням та іншими операціями, які здійснюються в процесі доставки 

продукції від виробника до споживача [2, 86]) та геологістика 

(міждисциплінарний науково-практичний напрям, який формується на межі 

логістики і суспільної географії і має сутністю територіально-екологічну 

оптимізацію логістичних (товарно-інформаційно-фінансових) потоків 

господарських систем на мікро-, мезо-, макро-, мега-  та мета- регіональних 

рівнях [3]) (схема 1). 
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Постачання  Виробництво       Збут 
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Схема 1. 

Регіональні рівні логістики 
 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Світовий ринок логістичних послуг на даний час характеризується 

перевагою країн Західної Європи, (у тому числі Європейського союзу) з 

часткою 27,5%, Північної Америки – 26,7% (зокрема США – з часткою 23,2%) 

та Азійсько-Тихоокеанського регіону – 19% (зокрема Японії – з часткою 

15,3%)  [4]. Зокрема, інтеграційна стратегія Європейського союзу передбачає 

формування загальноєвропейської системи товароруху, що охопить 

промисловість, транспорт, торгівлю, інші сектори господарства. У цій системі 

―Європлатформс‖ передбачається створення декількох європейських 

розподільчих центрів і  значно більшої кількості взаємодіючих з ними 

регіональних транспортно-складських центрів (ТСЦ). Таке рішення має метою 

спрямити товаропотоки та скоротити процес руху товарів. Зокрема 

транспортно-складські центри активно створюються зараз в Італії  (Неаполь,  

Ліворно, Турин, Парма, Бергамо), Іспанії (Мадрид, Барселона, Севілья, 

Бургос, Вікторія, Віская), Франції (Париж,  Марсель,  Бордо,  Руан, 

Страсбург),  Великій  Британії  (Манчестер, Глазго),  ФРН  (Бремен,  Гамбург)  

та  в  інших  країнах  ЄС.  Такі  центри виконують на  сучасному  рівні  всі  

необхідні  операції  з  переробки  та  транспортування вантажів з наданням 

складських, транспортно-експедиторських, митно-брокерських, страхових, 

банківських та інших видів послуг. Формування мережі транспортно-

складських  центрів передбачає територіальну концентрацію транспортних, 

логістичних  та обслуговуючих підприємств в оптимальних пунктах мережі з 

мета (глобальна) 

 мега (регіональна) 

 макро (країна) 

мезо (адміністра-тивна 

одиниця, кластер) 

мікро (підприємство) 

 

промислова 

агро 

транспортна 

будівельна 

комерційна (торговельна) 
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міжнародна 
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точки зору мінімізації транспортно-логістичних витрат.  Дякуючи участі в 

процесі транспортування  вантажів  декількох видів транспорту 

(мультімодальні перевезення) та  їхній  взаємодії,  стає  можливою  логістична 

оптимізація вантажних перевезень. ТСЦ  також  виконують  роль зв‘язуючої 

ланки між далекими та місцевими вантажними перевезеннями. ТСЦ надають 

ідеальні можливості до кооперації та інтеграції окремих видів транспорту, 

оптимального розподілу праці. З участю ТСЦ запроваджуються прогресивні 

технології вантажоперевезень, зокрема перевезення вантажів  експрес-

поїздами,  швидкість яких наближена до пасажирських; використання 

маршрутних залізничних перевезень між великими промисловими регіонами;  

організація  пріоритетних  маршрутних  перевезень;  швидкісні  перевезення 

експортно-імпортних вантажів зі спрощеними митним контролем на 

прикордонних станціях; перевезення вантажів змішаним (інтермодальним та 

мультімодальним) способом (схема 2). 
 

Схема 2. 

Ієрархічна структура перевезень  

(за Л.Б.Міротіним [5, 69] 

 

 

Інтермодальні перевезення 

 

 

Мультімодальні перевезення 

 

Юнімодальні міжрегіональні 

перевезення 

 

Внутрішньообласні та міські 

перевезення спеціалізованим 

транспортом 

Місцеві перевезення окремими 

підприємцями та транспортом 

нетранспортних організацій 

 
 

 

 

Інтермодальні перевезення – це система доставки вантажів в 

міжнародному сполученні декількома видами транспорту за єдиним 

перевізним документом. Системоутворюючим елементом інтермодальних 

перевезень виступає інтермодальна вантажна одиниця, яка має  митне 

пломбування вантажу за міжнародними вимогами, що виключає доступ до 

вантажу без зриву пломб. Основою сучасних інтермодальних перевезень 
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вантажів є контейнери міжнародного класу ISO. Мультімодальні перевезення 

– це прямі перевезення як мінімум двома різними видами транспорту  і, як 

правило, всередині країни. Юнімодальні – це прямі перевезення тільки 

якимось одним видом транспорту.  

 З формуванням трансєвропейської мережі транспортно-логістичних 

комунікацій розробляються проекти, пов‘язані з єврологістикою, тобто 

логістикою у європейському мірилі. Розробки і заходи єврологістики 

спрямовані на скорочення витрат з експортно-імпортних поставок, на послуги 

при перетині кордонів, простої транспорту в пунктах митного контролю, зміст 

прикордонної інфраструктури, на скорочення запасів в дорозі і на 

підприємствах. При цьому враховуються різні логістичні потреби країн, що 

знаходяться в центрі ЄС (країни ―ядра‖ ЄС), та країн так званого ―зовніш-

нього кільця‖ ЄС. Зокрема для останніх призначений проект ―логістики 

зовнішнього кільця ЄС‖ або LOCEU (Logistics in the Outer-Circle of EU – 

1995р.) з метою створення перспективних логістичних ланцюгів і систем 

дистрибуції товарів в країнах, які знаходяться на периферії ЄС [6, 173].  

Сприяє вирішенню цих завдань Європейська асоціація логістики (ЄАЛ), 

утворена в 1984 р. та зареєстрована в Берні (Швейцарія). Вона об‘єднує 

національні асоціації логістики з понад 20 країн Європи та має метою сприяння 

в їхньому співробітництві, зокрема об‘єднанні логістичних структур Європи в 

єдину систему, що надає послуги як промисловості, так і торгівлі; складання 

визначника Європейської Логістичної Сертифікації з метою уніфікації 

національних стандартів. Створені три робочі групи ЄАЛ: з термінології, 

логістичних функцій, освітніх стандартів. Регулярно проводяться міжнародні 

наукові конгреси, що організовані ЄАЛ. Зокрема проблемам єврологістики була 

присвячена науково-практична конференція, проведена під патронатом  

Європейської комісії в м. Брюсселі в березні 1999 р. При  цьому створення 

єдиної європейської логістичної мережі розглядається як частина глобальної 

логістичної стратегії, що представляє собою формування стійких торговельно-

економічних зв‘язків між окремими країнами або групами країн на підставі 

міжнародного поділу праці. 

В проектах Єврологістики значне місце приділяється Україні, що 

відзначалося на Панєвропейських транспортних конференціях в Празі у 1993 

р., на о. Крит у 1994 р. та у Гельсінкі в 1997 р., а також на ІІ Міжнародній 

Чорноморській транспортній конференції, що відбулася у Києві 5-6 березня 

2002 р. [7, 20]. За рішеннями цих конференцій виділяються такі напрями 

участі України в Європейській транспортно-логістичній інтеграції (або 

Єврологістиці): 

1. Європейські транспортні коридори (ЄТК). 

2. Трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК). 

3. Панєвропейські транспортні зони (Pan European Transport Areas 

або PETrA). 

Як відомо, на конференції на о. Крит було визначено 10 ЄТК, з яких 4 

проходять через Україну. Це коридор № 3 (Берлін – Вроцлав – Катовіце – 
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Львів - Київ), № 5 (Лісабон – Барселона – Трієст – Будапешт - Львів),  № 9 

(Гельсінкі – Санкт-Петербург – Вітебськ – Київ – Одеса) та № 7 (Дунайський). 

Також через територію України проходять 4 ТКТК: ―Балтика – Чорне 

море‖(Гданськ/Гдиня – Одеса/Іллічівськ), TRACECA (Європа – Кавказ – 

Азія), Євроазійський (пов‘язаний зокрема з дуже перспективним МТК 

―Південь – Північ‖) та Чорноморське транспортне кільце (ЧТК). 

Якщо Критська конференція затвердила схему ЄТК, то Гельсинська – 

схвалила концепцію Панєвропейських транспортних зон пріоритетного 

розвитку, до яких віднесено Баренцеву Євро-Арктичну, Середземноморську, 

Адріатично-Іонічну та Чорноморську. При цьому Чорноморській 

транспортній зоні (Black Sea PETrA), в якій знаходиться Україна, відведена 

особлива роль як зв‘язуючої ланки, по-перше, між самими чорноморськими 

країнами (через ЧТК), по-друге, між ЄС та країнами Східної Європи (через 

систему ЄТК), по-третє, між країнами Середземномор‘я та Кавказу (через 

ТКТК ―TRACEKA‖), по-четверте, між Європою та Азією (через ТКТК 

―TRACEKA‖, Євроазійський). Курс ЄС на розвиток євро-азійських 

транспортних коридорів, прийнятий на конференції в Гельсінкі, був 

підтриманий на конференції в м. Ніїгата (Японія – 28.01.2002 р.), де було 

прийнято концепцію створення 9 мультимодальних транспортних коридорів в 

Північно-Східній Азії. 

Подібна увага до розвитку євро-азійських транспортних коридорів 

пов‘язана з тим,  що  через  цей  напрямок  проходять  величезні  обсяги  

міжнародної  торгівлі (400 млрд. дол. США), причому, за прогнозами, вони 

збільшаться на 35-40% до 2010 року [8, 51]. Активізація участі України в 

процесах Єврологістики повинна бути спрямована на те, щоб значна частина 

цього транзитного потоку пройшла через транспортну  систему нашої країни. 

Для цього потрібно, за нашою думкою, насамперед:  

1. Розбудовувати систему національних транспортних коридорів 

міжнародного рівня (розглядалися вище); 

2. Створити систему логістичних (транспортно-складських) комплексів 

на території України – згідно міжнародних стандартів, коли середня відстань 

між ними не повинна перевищувати 150 км, між пунктами авто та дорожнього 

сервісу – 70 км. М.Ю.Цвєтов  пропонує  організувати  близько  50 ТСЦ в 

Україні, які поділяються на три категорії – прикордонні, внутрішні та водні. 

Зокрема прикордонні – Ковель, Рава-Руська, Мостиська, Чоп, Харків, 

Луганськ, Донецьк, Чернігів; внутрішні – Київ, Житомир, Вінниця,, Полтава, 

Суми, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, Симферополь, Мелітополь, 

Одеса, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, Львів, Івано-Франківськ; водні – 

Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайський, Білгород-Дніпропетровський, Іллічевськ,  

Одеса,  Південний,  Миколаїв,  Херсон,  Скадовськ, Євпаторія, Севастополь, 

Ялта, Феодосія, Керч, Бердянськ, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпропетровськ,  

Київ  [9,99].  Оскільки  одразу створити стільки сучасних ТСЦ досить важко 

як з технічних, так і з фінансових міркувань, можливо, є сенс ознайомитись  з  

досвідом Росії, де нині в експериментальному порядку створюються  5 

регіональних  логістичних  центрів  (РЛЦ)  – в Татарстані, Находці, Ростові-
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на-Дону,  біля  Москви та Санкт-Петербургу  [10, 355]. Визначити 

першочергові пункти для створення регіональних ТСЦ в Україні доцільно, на 

нашу думку, з урахуванням найбільш  важливих  міжнародних  транспортних  

маршрутів та  МТК,  таких  як Київ – Ковель – Варшава – Берлін,   Львів – 

Братіслава – Прага,  Львів – Будапешт – Белград, Київ – Москва,   Київ - 

Мінськ- Вільнюс – Рига – Таллінн – Санкт-Петербург,   Одеса – Рені – 

Бухарест – Софія – Афіни,  Донецьк – Ростов-на-Дону – Тбілісі – Єреван, 

Симферополь – Харків – Курськ – Москва  [9,98]. Тоді в переліку таких 

пунктів залишаються  лише  7  міст  (підкреслені). Зрозуміло, що в міру 

можливостей ТСЦ треба створювати і в решті пунктів, згадуваних вище.  

3. Провести спрощення прикордонних, митних  та інших транзитних 

формальностей згідно законів України ―Про транзит вантажів‖ та ―Про 

єдиний митний збір‖, прийнятих у 2001 р., Декларації ІІ Міжнародної 

Чорноморської транспортної конференції та Меморандуму про 

взаєморозуміння з спрощення автомобільних перевезень вантажів в регіоні 

ЧЕС [7, 183, 189]; 

4. Прийняти  заходи   з захисту своїх національних економічних та 

транспортних інтересів в системі міжнародних транспортних коридорів 

шляхом сприяння  розвитку  українських  транспортно-логістичних  фірм,  

зважаючи  на  те,  що з об‘єктивних причин на українському ринку 

транспортно-логістичних послуг, зокрема  на  ринку  експрес-доставки,  поки 

що  домінують  західні  логістичні компанії,  такі,  як  UPS (United Parcel 

Service) – Об‘єднана  служба  доставки  (США), DHL  (США),  TNT 

(Голандія) та інші. За  даними,  що наводив прем‘єр-міністр України  Кінах 

А.Л., нині  тільки  10%  вантажів, що  перетинають  кордони  України, 

обробляються національними перевізниками, у той час як в Росії – 25 – 30 %, 

а в США – 100% [11]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СХІДНИХ ПРАВОСЛАВНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

КОНФЕСІЙНИХ СИСТЕМ    В УКРАЇНІ 

 

Розкриваються територіальний та управлінський аспекти 

функціональної структури православних територіальних конфесійних систем 

(ТКС) в Україні. Аналізуються закономірності та тенденції розвитку, 

регіональні особливості поширення та територіальної організації православних 

ТКС в Україні. 

The territorial and administrative aspects of the orthodox territorial-

confessional systems (TCS) functional structure are elucidated in the article. Trends 

and tendencies of development, regional differences in spread and territorial 

organization of orthodox TCS in Ukraine are analyzed. 

 

Православні релігійні об'єднання,  представлені в Україні, можна поділити 

на дві нерівнозначні групи. До першої групи входять об'єднання східних 

православних.  Східні  православні  церкви (халкідонські) являють собою 

децентралізовану асоціацію  автокефальних (тобто самостійних) церков з 

єдиною  канонічною  і  догматичною системами. Ця група церков має єдиний 

духовний (а не адміністративний) центр - Константинополь. В основу організації 

східних православних церков покладено принцип соборності помісних,  тобто 

організованих не за етнічним,  а  за  територіальним  принципом  церков.  [6] 

Православні ТКС складаються з  адміністративних одиниць, які називаються 

єпархіями, єпархії - з  благочинних округів,  що в свою чергу складаються з 

окремих громад.  Кордони благочинницьких округів та їх  назва  визначаються  

правлячими єпископами разом з єпархіальною радою. 

 Іноді єпархії можуть  об'єднуватися  в  екзархати  -  територіальні 

утворення з переважно культурною автономією; іноді - в  автономні церкви; 

рідше - в самоуправні митрополії (такий статус  має   УПЦ   в   складі   

Московського  патріархату).  В  Україні    халкідоніти    представлені перш за  

все  церквами,   що утворилися  на  місці   колишнього  Українського   екзархату  

Московського   патріархату.  Найбільшою релігійною організацією України  

© С.В. Павлов, 2002 
 



 224 

залишається  Українська  Православна  Церква (Московський Патріархат,  УПЦ 

(МП)).  На неї припадає понад 36.5 %  загальної кількості релігійних  громад.  На 

середину 1980-х років православні Московського Патріархату мали на території 

України понад 4000  громад,  що  складало  2/3  від  загальносоюзних  

показників.  При  цьому  і  в Україні  спостерігалися надзвичайно великі 

диспропорції в розподілі  громад  по  окремих областях.  Приблизно 75%  всієї 

кількості православних релігійних організацій припадало на  Галичину,  

Закарпаття, Буковину, Волинь і Поділля. В  1988-1990  роках  швидкість 

зростання кількості православних громад значно перевищувала відповідні 

показники протестантських об'єднань. На  середину 1980-х  років  в  Україні  

нараховувалось  вісімнадцять  єпархій з центрами у Луцьку, Львові, Івано-

Франківську, Мукачевому, Чернівцях, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, 

Києві, Кіровограді, Одесі, Сімферополі, Дніпропетровську, Полтаві, Чернігові, 

Харкові, Сумах, Донецьку.  Деякі з єпархій не  мали правлячого єпископа  або 

управлялися вікаріями інших єпархій (наприклад,  Слов'янське  вікаріатство 

Одеської єпархії з центром у тодішньому Ворошиловграді,  що об'єднувало 

громади на території Донецької та Луганської  областей).  Велика  кількість  

громад ускладнювала управління єпархіями, тому виникла в розділенні деяких 

особливо великих єпархій на менші за розмірами.  Так,  з журналів  засідань  

Священного  Синоду  РПЦ дізнаємося про те,  що Львівсько-Тернопільська 

єпархія є найбільшою в СРСР,  і на неї припадає понад  10%  православних 

громад всієї РПЦ. [5] Тому для вдосконалення управління  нею пропонується 

розділити її на дві - Львівсько-Дрогобицьку  та  Тернопільсько-Кременецьку, - 

кордони яких збігаються з кордонами  відповіних адміністративних областей.  

Пізніше були розукрупнені  ще  понад 10 єпархій.  Відновлення структур 

Української  Греко-Католицької та Української Автокефальної Православної 

церков   відбувалося  перш  за все за рахунок РПЦ.  Відроджені церкви почали 

пред'являти свої права на культові споруди,  що  стало основною причиною 

міжконфесійного протистояння,  особливо в західних регіонах.  Болісно 

сприймала  РПЦ  і  втрату  віруючих. В результаті впродовж одного  1990  року  

РПЦ втратила на території Галичини близько 1770 громад.  В наступні роки 

кількість релігійних організацій Московського  Патріархату в Україні поступово 

зростала головним чином за  рахунок центральних,  південних і східних  

областей,  й  досягла  рівня  початку  1990  року  лише через 5 років.  У зв‘язку з 

акивізацією автокефального та уніатського рухів в Україні в січні  1990 р.  

Архієрейський Собор РПЦ прийняв "Положення про екзархати".  Українському 

екзархату було надано другу офіційну назву - Українська Православна Церква 

(УПЦ), а також був утворений Синод  екзархату.  Проголошення  суверенітету  

України,  національне відродження,  підвищення ролі церкви  в  суспільному  

житті поставили питання про необхідність самостійної Української  

Православної Церкви.  В  жовтні  1990 року  Архієрейський Собор РПЦ прийняв 

рішення про  надання Українській  Православній  Церкві  «незалежності  і   

самостійності  в  управлінні».  Предстоятель УПЦ дістав титул "Блаженніший 

Митрополит Київський  і  всієї  України".  Предстоятель  (глава) Української 

Православної Церкви обирається,  згідно з новим статутом,  українським 
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єпископатом з свого числа й лише  блгословляється Московським патріархом.  

Синод УПЦ обирає й висвячує правлячих і вікарних архієреїв,  засновує й 

скасовує єпархії  в  межах України.  В листопаді 1991 р. Собор Української 

Православної Церкви прийняв звернення  до  Московського  патріарха та 

Синоду РПЦ про надання цій  церкві  повної  автокефалії.  В  березні-квітні   

1992   р.   на  Архієрейському Соборі РПЦ митрополит Київський Філарет 

вимушений був під  тиском російської ієрархії "в ім‘я миру церковного" дати 

обіцянку  подати прохання на майбутньому архієрейському соборі УПЦ про  

звільнення його від обов'язків Предстоятеля та керуючого Київською  

митрополією  з правом обрати для служіння будь-яку іншу кафедру  РПЦ, крім  

Московської  та  Київської.  Проте,  повернувшись до  Києва,  митрополит 

Філарет відмовився від своєї  відставки,  пояснивши, що в Москві він зазнав на 

собі тиску. В травні 1992 року у Харкові під головуванням митрополита 

Харківського Никодима відбувся  Собор,  який усунув митрополита Філарета з 

Київської кафедри і з поста Предстоятеля УПЦ. Собор обрав митрополитом 

Київським і всієї України митрополита Ростовського і Новочеркасього 

Володимира (Сабодана).  Ця  ухвала  одразу  була  затверджена  патріархом 

Алексієм ІІ. [5] Але Харківський Собор  відбувся на фоні численних порушень 

статуту УПЦ (стаття 3 глави  ІІІ, стаття 7 глави ІІІ, стаття 2 глави V, стаття 6 

глави  ІІІ тощо). Тому вибори митрополита Володимира митрополитом 

Київським  за  живого митрополита Філарета можна розцінити як створення 

паралельної  ієрархії. [1] Таким чином, мало місце  повне нехтування правами 

Української Церкви (які були даровані в  1990 р.) з боку Московського 

патріархату і організація ним  фактичного  церковного перевороту в Україні.   

 Середня забезпеченість   священнослужителями, розрахована за даними 

Держкомрелігій, на 01.01.2002  становить на  80  %.  Найбільші показники 

мають Запорізька  (95  %),  Дніпропетровська  (111  %),  Донецька (126 %),  

Луганська (138 %) області та місто  Київ (111 %),  тобто, столиця, Донбас і 

Придніпров'я, а найменші  - АР Крим (65 %), Вінницька (53 %), Хмельницька 

(48 %), Черкаська  та Житомирська (по 63 %) області,  тобто, в основному 

центральні  регіони.  У  15  духовних  семінаріях,  єпархіальних училищах та  

Київській Духовній Академії нараховується понад 4200 студентів. Функцінує 2 

місії,  13 братств,  понад 130 монастирів,  у всіх  областях,  крім Львівської та  

Миколаївської.  Створено  близько  3100  недільних  шкіл.  Випускається  31 

друкований орган.  [10] Нині  УПЦ(МП) має на території України 34 єпархії з  

центрами  у  всіх  обласних центрах (крім Ужгорода), а також в Мукачево, Хусті, 

Володимирі-Волинському,  Овручі, Кам'янець-Подільському, Тульчині,  Білій 

Церкві, Кривому Розі, Глухові та Горлівці. 

УПЦ(МП) нараховує 320 благочинницьких округів,  кордони яких 

збігаються  з кордонами адміністративних районів й об'єднують громади одного  

або кількох районів. Визначеної величини благочинницького округу  не існує.  

Наприклад, 60 громад Львівської області складають одне,  Львівське,  

благочиння, а 25 громад Івано-Франківської області  поділені між трьома - 

Івано-Франківсьим,  Коломийським та  Богородчанським - благочиннями. Назви 

благочинницьких округів мають  назви міст або адміністративних районів.  



 226 

Виняток становить  лише Харківська область,  де 15 благочинницьких округів 

мають не  назви, а номери, і порушується принцип територіальності у 

формуванні округів;  центри їх  знаходяться  в  Харкові,  Богодухові,  Пісочині,  

Золочеві,  Казачій  Лопані,  Волчанську,  Куп'янську,  Ізюмі, Барвінково, 

Кегичівці. [7] 

Станом на 01.01.2002 року близько половини з 9515 релігійних громад  

УПЦ припадає на 7 областей:  Вінницьку,  Волинську, Житомирську,  

Закарпатську,  Київську,  Рівненську та Хмельницьку.  Найбільшим  впливом 

УПЦ користується в Чернігівській, Сумській, Хмельницькій  (батьківщина 

Володимира (Cабодана)) та Луганській областях  (понад 60%),  а найменшим - в 

Галичині (менше 10%).  Найбільший потенціал  поля  УПЦ(МП)  має  на  

Поділлі,  найбільша  "западина"  спостерігається  на  території Галичини.  Хоча 

десять років тому  саме в Галичині Московський паnріархат мав найбільший  

потенціал  на  території колишнього СРСР.  Це пояснюється тим,  що Галичина  

відрізнялася найбільшим рівнем релігійності населення,  з одного  боку,  і 

офіційною забороною на діяльність УГКЦ та УАПЦ, з іншого.  Трендові 

значення впливу УПЦ(МП) знижуються в  напрямку з північного сходу на 

південний захід.  Найбільші негативні відхилення від тренду мають Галичина,  

Київська і Донецька  області.  Для  двох  останніх це пояснюється надзвичайно 

високим  рівнем активності протестантських деномінацій.   

В  період спалаху  децентралізаційних  настроїв  почали  виникати  думки  

щодо  необхідності  самостійної української церкви.  В лютому 1989 р.  у  Києві 

було створено Комітет по відродженню  Української  Автокефальної  

Православної Церкви (УАПЦ).  Комітет переніс центр діяльності до Львова.  19 

серпня 1989 р. в львівській церкві Петра і Павла протоієрей Володимир Ярема  

проголосив  свою  парафію першою автокефальною.  В жовтні 1989 р.  та в січні  

1990 р.  в Львові,  Галичі та Тернополі  відбулися обласні Собори православного  

духовенства,  на яких було прийнято  рішення: «щоб українське національне 

православ‘я було ні від кого  незалежним, тобто автокефальним». В травні 1990 

р. Рада у справах релігій при Раді  Міністрів УРСР прийняла рішення про 

реєстрацію парафій УАПЦ, а в  червні 1990 р.  було зареєстровано її Статут.  

Таким чином, УАПЦ  розпочала офіційне функціонування. В червні 1990 р. у 

Києві  відбувся перший  Всеукраїнський  Собор відновленої УАПЦ.  Собор  

заочно обрав патріархом УАПЦ митрополита Мстислава  Скрипника  з  титулом  

Патріарх  Київський та всієї України.   

В червні 1992 р. на Всеукраїнському Православному Соборі відбулося 

об‘єднання УАПЦ та частини  УПЦ  під  назвою  Українська Православна 

Церква - Київський Патріархат.  Але частина  колишніх автокефалістів на чолі з 

архієпископом Львівським  Петром (Петрусем) не прийняли  його  рішень.  

Патріарх  Мстислав так до кінця життя і не визначився патріархом якої церкви 

він є.  Після його смерті  патріархом був обраний  єпископ  Переяславський і 

Січеславський Димитрій (Володимир Ярма).  Після його смерті вирішено було 

не обирати нового патріарха, а почати переговори з УПЦ-КП про об‘єднання. 

Відцентрові тенденції,  які завжди були дуже сильними в УАПЦ,  яка була  

останнім часом швидше конфедерацією єпархій, ніж централізованою  
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церковною організацією,  1996 року остаточно перемогли. В жовтні  

Архієрейський Собор УАПЦ змістив з престолу патріарха Димитрія і  виключив  

зі  складу єпископату архієпископа Харківського і Полтавського  Ігоря  

(Ісіченка).   Було   обрано   місцеблюстителем  патріаршого  престолу  

митрополита Тернопільського і Волинського  Василія. Але через рік ця 

структура теж розпалася, бо митрополит  Василій  і  керуючий справами єпископ 

Іоанн разом з частиною парафій перейшли до складу УПЦ-КП.  Фактично  

самостійну  церковну  структуру   являє   собою  Львівська  єпархія  УАПЦ  на  

чолі  з  архієпископом Петром (Петрусем),  який  разом з громадами своєї 

єпархії приєднався до УПЦ-КП, але через  деякий час утворив самостійну 

організацію. [2] Статути ж громад всіх цих уламків зареєстровані за  УАПЦ.  

Тому  при  аналізі  впливу  православних ТКС слід мати на увазі фактичну силу 

впливу  УАПЦ, що набагато менше, ніж про це можна судити зі статистичних  

даних про кількість релігійних організацій. Частина єпископів, які восени 1995 

року  перейшли з УПЦ-КП до УАПЦ, повернулися назад. Так повним складом  

повернулася до УПЦ-КП Хмельницька єпархія,  подали заявки на повернення  

близько  половини Вінницької єпархії,  більша половина  Івано-Франківської; 

щодо Львівщини, то до Київського патріархату  перейшло   Пустомитівське  

благочиння.  [8] 

УАПЦ так і не  змогла  подолати свою, так би мовити, галицьку 

окремішність. І тепер на три галицькі області припадає понад 80% з 1072 

парафій  церкви.  Тут же церква користується найбільшим впливом (від 8.3% в 

Івано-Франківській до 17.7% в Тернопільській областях).  В інших  же областях 

найбільший показник питомої ваги громад УАПЦ в  конфесійній  структурі не 

перевищує 3.5%  (Хмельниччина).  В Чернігівській та Сумській областях УАПЦ  

ніяк  не  представлена.  Зараз  УАПЦ  має 13 єпархій:  Київську,  Львівську, 

Дрогобицьку, Галицьку, Тернопільську, Бучацьку, Луцько-Волинську,    

Хмельницьку,    Вінницьку,    Дніпропетровську,  Харківсько-Полтавську,  

Рівненську,  Черкаську.  Розрахована за офіційними даними забезпеченість  

громад  церкви священнослужителями станом на 01.01.2002 року становить 50 

%,  що є одним з  найменших показників для традиційних ТКС України.  

Найбільшу забезпеченість мають Донецька (150 %), Запорізька (150 %), 

Дніпропетровська (67 %),  Миколаївська (67 %) та Черкаська (71 %)  області,  а 

найменшу - АР Крим (0 %), Житомирська (0 %), Волинська  (17 %) та Рівненська 

(19 %) області. Кадри духовенства готуються  у  Львівській Духовній Академії і 

Семінарії та Колегії патріарха  Мстислава в Харкові, а також у шести духовних  

училищах. Загальна  кількість слухачів духовних навчальних закладів складає 

285 чоловік, [10] що не покриває нестачу священнослужителів у понад 500 

громадах.  

25-26 червня 1992 р. на Всеукраїнському Православному Соборі відбулось 

об‘єднання  частини  УПЦ  з  УАПЦ.  Об‘єднана церква отримала назву 

Українська Православна Церква  -  Київський  Патріархат  (УПЦ-КП).  

Патріархом було обрано Мстислава. Після смерті патріарха Володимира 

(Романюка) 1995 року патріархом  Київським і всієї Руси-України став Філарет 

(Денисенко).  Ця церква зберігає  притягальну силу для деяких невизнаних в  
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православ‘ї  структур.  Прикладом  може служити приєднання до УПЦ-КП 

парафій Російської  Закордонної Православної Церкви  на  території  деяких  

областей  Росії. Нині УПЦ-КП має три єпархії на території Російської Федерації:  

Богородську (Москва і Московська  область;  центр  -  м.  Ногінськ), Тобольсько-

Єнисейську та   Курсько-Белгородську.   До    складу  Київського  Патріархату  

входить  на правах автономії митрополія  Західної Європи  і  Канади (центр - 

Мілан) в складі чотирьох єпархій в Італії, Франції, Німеччині, Канаді,  що  

об‘єднує  православних  греків,  італійців,  французів,  німців  та  представників 

інших народів.    До  Київського  Патріархату приєдналися грецькі православні, 

що не визнали переходу Елладської Церкви на григоріанський календар 

(старостильники).  Вони  об'єднані  в Патріарший Грецький екзархат у складі 3  

єпархій з загальною кількістю віруючих понад 200 тисяч.  Почався  перехід  до  

УПЦ-КП  громад  Константинопольського Патріархату в  США.   

Станом на 01.01.2002 церква на території України об‘єднує 3050 громад 

(11.7% загальної кількості громад в Україні) віруючих у 28 єпархій  з  центрами 

у всіх обласних центрах,  крім Луганська,  а також у  Дрогобичі,  Бучачі,  

Коломиї, Кіцмані. Церква має 28 монастирів і 22 місії.  Розрахована на базі 

офіційної статистики забезпеченість  громад  священнослужителями  складає 79 

%.  Найбільші показники характерні для Києва (110 %),  Тернопільської (128 %), 

Харківської (150 %) областей, а найбільший дефіцит священнослужителів 

відчувається в Луганській (забезпеченість 0 %),  Кіровоградській (20 %) області 

та в  Криму  (40  %). Кадри  духовенства  готуються  в  Київській  та  Львівській 

духовних академіях,  духовних семінаріях Києва, Львова,  Івано-Франківська, 

Луцька, Тернополя та у 8 духовних училищах. Загальна кількість слухачів 

духовних навчальних  закладів  складає понад 1580 чоловік.  Богословські кадри 

готуються на теологічному факультеті Чернівецького університету. 

Випускається 15 друкованих органів, з них 5 у Києві.  [71] 

Близько 43%  парафій церкви  припадає  на  4  області  Львівську,  Івано-

Франківську,  Київську та Рівненську; ще приблизно 27% - на Волинську, 

Тернопільську, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку.  Найбільшим 

впливом  Церква  користується   в   Київській,   Івано-Франківській   та  

Рівненській (понад 20%), а також у Волинській, Львівській, Миколаївській та 

Чернівецькій (11-18%) областях.  Трендові  значення  частки  Київського  

патріархату  в конфесійній структурі зменшуються з північного заходу на 

південний схід. Найбільші позитивні  відхилення   спостерігаються  у  

Рівненській,  Київській,  Миколаївській,  Івано-Франківській областях;  

негативні - на Луганщині  та в Закарпатті.  

Крім названих,  до  східних   православних   відносяться   також  релігійні 

об'єднання,  що в різний час відкололися від Московського патріархату. Серед 

них, перш за все, слід назвати Російську  Православну Закордонну Церкву 

(Крим), Істинно-Православну (катакомбну) Церкву (Вінницька та Одеська 

області),  Апокаліпсистичну  Православну  Церкву  (обновленське об'єднання,  

що зберегло свій  вплив в Оратівському та Погребищенському районах 

Вінницької  області).  Є  також і православні секти:  молокан (Донеччина,  

Запоріжжя),  іннокентіївців (Одещина),  так  званий  "Богородичний  центр".  Ці  
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об'єднання  не відіграють великої ролі у формуванні  георелігійної ситуації в  

країні.   

Таким чином,  нині в Україні є три православні церкви,  що в своїй  повній 

назві мають прикметник "українська". Хоча це церкви тієї ж самої догматичної 

та літургійної традиції, однак не можуть домовитися про об'єднання та  вибори  

єдиного  предстоятеля  з   причин   суто  політичного характеру і,  частково, 

особистих амбіцій. УПЦ-КП та УАПЦ - можна віднести до так званого 

києвоцентричного,  а  УПЦ - до московоцентричного православ'я.  Київський 

патріархат орієнтує свою  експансію  на  схід і південь України,  витісняючи 

Московський Патріархат.  Друга  гілка  києвоцентричного  православ'я  - УАПЦ 

- переважно галицька  структура, що  на  сході,  півдні і навіть у центрі держави 

майже не  має  парафій.   

В цілому  православ‘я  залишається   й   найближчим часом   

залишатиметься  найбільшою конфесією в Україні. Реальний вплив 

православних церков можна вважати більшим, ніж про це можна судити з 

конфесійної  структури  релігійних організацій через те,  що середня величина  

православної релігійної громади дещо більша ніж середньої  католицької  і  

набагато  більша  середньої величини протестантських  громад.  Особливо 

великий вплив його відчувається  в  північних,  північно-західних областях і на 

крайньому сході, про що свідчать  найбільші позитивні  відхилення  від  

трендових  значень  в  цих  регіонах. Найбільші негативні відхилення має 

Галичина - історичний район поширення уніатства. 
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ОПРАЦЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО 

(ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ 

ЇЇ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ 
 

Розглядаються проблеми формування нової регіональної політики в руслі 

ідей сталого (збалансованого) розвитку. Наголошено на доцільності і вчасності 

використання природно-господарського районування при обґрунтуванні 

пріоритетів регіонального розвитку.  

Issues of formation of a new regional policy are being considered within a 

framework of sustainable (balanced) development. Article stresses the need to use 

nature-economic division to justify priorities of the regional development in Ukraine.  
 

Останніми роками в Україні зростає інтерес до проблем її регіоналізації. 

Ці питання розглядатимуть в різних ракурсах, в т.ч. і в екологічному. Однак в 

контексті державної регіональної політики проблема макрорегіоналізації країни 

постає передусім через її сучасне економічне районування. Водночас, за думкою 

О.І.Шаблія [8], ―сучасна національно-державна мета регіоналізації полягає в 

обгрунтуванні такого поділу України на макрочастини, щоб регіональна 

національна, демографічна, соціальна, економічна, екологічна і екістична 

політика забезпечила гармонійний і сталий розвиток суспільства в цілому, 

створила умови нормальної й духовної життєдіяльності людини‖. 

Саме з цієї точки зору природно-господарське районування території 

України, теоретичні і конструктивно-географічні основи якого були розроблені в 

Інституті географії НАНУ під керівництвом О.М.Маринича, можна вважати 

готовою і достатньою основою формування регіональних стратегій сталого 

(збалансованого) розвитку.  

Як відомо, одним з найсуттєвіших принципів районування є принцип 

змістовності.  Він означає, що регіон не є статистично однорідною територією за 

певною ознакою, а соціо-природною єдністю, цілісністю, спільністю рис і 

характеристик господарсько-природної (а відтепер ми можемо стверджувати і 

суспільно-природної) взаємодії. Однак і тут бракує чітких критеріїв цілісності, 

переважають емпіричні трактування. Виділення природно-господарських 

регіонів проводилося як з урахуванням зональних і провінціальних кордонів 

природного середовища, так і з урахуванням адміністративного поділу країни. 

При цьому в основному збережено історико-географічні назви регіонів. Однак 

це не означало, наприклад, того, що в межах виділених регіонів зв‘язки (в першу 

чергу соціально-економічного плану) будуть інтенсивнішими, ніж поза ними. Це 

не означало також чіткого формування певної статичної регіональної 

екологічної ситуації, хоча типовий перелік еколого-географічних проблем для 

багатьох регіонів залишається характерним (традиційним) достатньо тривалий 

час. Звідси випливає, що природно-господарське районування не виконувалося 
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за допомогою тільки кількісних показників стану природної, соціальної або 

господарської сфер, тут було зважено на якісні неформальні моменти, в першу 

чергу – виявлення і визначення основних комплексних проблем 

природокористування на той час (початок 80-х років) [3]. Сьогодні настав час 

актуалізації наповнення виділених таксонів і розгляд сучасних проблем розвитку 

природно-господарських регіонів України в руслі концепції сталого 

(збалансованого) розвитку. 

Пріоритет регіональної економічної політики над усіма іншими її 

складовими не може бути визнаним один раз і назавжди вірним, адже в сферу 

впливу регіональної політики потрапляють перш за все люди, навколишнє 

природне середовище і всі суспільні інститути, що забезпечують взаємодію між 

ними. В той же час, визнати соціальні або екологічні пріоритети розвитку в 

якості головних, без належного обгрунтування економічних перспектив і 

можливостей,  здається не меш популістською ідеєю.  Отже мова повинна йти не 

стільки про конкретні складові регіональної політики в регіонах (що фактично 

дублює галузевий підхід), скільки про можливо різні регіональні її пріоритети 

(як цілісного стратегічного плану дій), що випливають із специфіки природно-

господарської або природно-суспільної взаємодії.  Виходячи з цього, скоріше за 

все, регіональна політика повинна формуватися не тільки через свої  складові 

(регіональна економічна, екологічна, соціальна, науково-технічна політика 

тощо) і через структурний  аналіз відповідних часткових ситуацій і перспектив, 

що наявні в усіх регіонах, скільки шляхом визначення, аналізу і, головне, 

синтезу специфічних і найбільш гострих проблем розвитку певних природно-

господарських утворень і встановлення, виходячи з цього, пріоритетів 

подальшого регіонального розвитку. 

Виходячи з сьогоднішньої соціально-економічної, еколого-географічної та 

інших ситуацій, в одному регіоні на перший план дійсно вийдуть економічні 

пріоритети їхнього подальшого розвитку. Прикладом можуть слугувати 

інвестиційно привабливі території, території пріоритетного розвитку, 

прикордонні райони, тощо. В інших регіонах такими пріоритетами будуть 

визнані екологічні. Це не в якому разі не означає, що регіони пріоритетного 

економічного розвитку позбавлені екологічних або, наприклад, соціальних 

проблем. Просто метою регіональної політики в руслі концепції сталого 

розвитку стає не стільки широко вживане раніше ―вирівнювання‖ рівнів 

соціально-економічного розвитку, скільки нівелювання традиційних і новітніх 

специфічних проблем розвитку регіонів і їх орієнтація на найоптимальніше 

використання свого власного внутрішнього потенціалу (в першу чергу 

природного) з урахуванням потреб майбутніх поколінь. Нові завдання ставить 

перед регіональною політикою і глобалізація економіки. У новому глобальному 

контексті перед регіональною політикою ставиться завдання не просто шукати і 

мобілізувати внутрішні ресурси регіону для підвищення його конкурентно-

здатності в масштабах країни, але і підвищення конкурентноздатності цього 

регіону у світі. 

Не завжди регіональні інтереси і, наприклад, визнані екологічні 

пріоритети можуть співпадати ―у часі і просторі‖. Тут доречно навести приклад 
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Чорнобильської АЕС, закриття якої в кінці 2000 р. було здійснене під тиском 

інших держав, частково внутрішнього екологічного руху і нібито сприяло 

зміцненню екологічної безпеки держави в цілому,  отриманню злагоди у 

стосунках з європейськими країнами. Однак з іншого боку, це не дуже 

покращило екологічну і значно погіршило соціально-економічну ситуацію в 

регіоні впливу катастрофи на ЧАЕС. Як мінімум одне місто було повністю 

позбавлене джерела свого фінансування (Славутич), загострюються медико-

демографічні та інші проблеми, регіон (достатньо високорозвинений в минулому 

в економічному плані саме завдяки функціонуванню тут ЧАЕС) перетворився на 

відсталий регіон, на який в майбутньому неминуче будуть витрачатися державні 

і запозичені в інших державах кошти. Такий крок України свідчив про те, що 

іноді регіональні інтереси підпорядковуються сучасній ситуації і актуальним 

державним і міжнародним інтересам.  

Незважаючи на те, що Україна відноситься до країн із середнім рівнем 

розвитку людського потенціалу, без перебільшення можна говорити про 

наявність тут екологічної кризи, при якій руйнується традиційна система 

життєзабезпечення нації. Саме ця криза — одна з головних причин неухильної 

деградації українського суспільства. За рівнем життя, його тривалістю і рівнем 

освіти (індекс людського розвитку ООН) Україна серед інших держав світу в 

1994 р. займала 45-ту, в 1997 р. — 91-у, в 1999 р. – 74-ту позицію. Попереду 

України за індексом людського розвитку йдуть її сусідні держави - Росія і 

Білорусь [7]. 

Приблизно в 70-ті рр. стало зрозумілим, що витрати на попередження 

порушення природних систем, ліквідація порушень або їх компенсація повинні 

входити до  кінцевої ціни виробничого продукту. Врахувавши всі наслідки будь-

якої господарської діяльності на протязі декількох десятків років, можна 

побачити їх немалу множину, яка сплачується не виробниками, а суспільством в 

цілому. Величина оплати при цьому розпорошується непропорційно по різним 

підсистемам суспільства. Але найвищою платою є погіршення умов 

життєдіяльності людини, стану його здоров‘я, демографічних показників. Ось 

чому в глобальному суспільстві  почали виникати різноманітні ―екологічні‖ 

концепції розвитку - концепція ―розвиток  без порушень‖ (development without 

destruction), яка проводилася Програмою ООН з навколишнього середовища в 

70-ті роки, концепція ―екорозвитку‖   (ecodevelopment), що існувала в 80-ті і, 

зрештою, концепція сталого розвитку – остання за часом глобальна політико-

економічна концепція людського розвитку.  

Концепція сталого розвитку має пряме економіко-технічне обгрунтування, 

суть якого можна звести до так званих п‘яти принципів економіки замкнутого 

циклу: зменшення енерго- та матеріалоємності (reduction), заміщення 

невідтворювальних ресурсів на відтворювальні (replacement), відновлення 

потрібних компонентів з перероблених (recovery), рециркуляція відходів 

(recycling), багатократне використання продукції (reuse). З іншого боку, все 

частіше кажуть про три базові цілі сталого розвитку: екологічна цілісність, 

екоефективність і екосправедливість. При такому розвитку суспільства запас 

капітальних активів залишається незмінним або зростає у часі.   
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За визначенням Світової комісії ООН з розвитку і навколишнього 

середовища (Комісія Брундтланд), сталий розвиток (англ. sustainable 

development) — це такий розвиток, який забезпечує потреби нинішнього 

покоління без втрат для майбутнього покоління забезпечити свої власні 

потреби. Сьогодні існує досить багато тлумачень цього терміну, проте жодне з 

них не стало загальновизнаним. Але в усіх випадках йдеться про розвиток у 

межах господарської (екологічної) ємності природного середовища, що не 

вносить незворотних змін у природу і не створює загрози для як завгодно 

тривалого існування людини як біологічного виду Homo Sapiens. 

Таким чином, йдеться про речі прості та очевидні — добробут людини і 

благополуччя природи. З терміном ―сталий розвиток‖ асоціюються поняття про 

розвиток — збалансований, стабільний, природовідповідний і природо-

відтворюваний.  

Конференція ООН з питань охорони довкілля (Ріо-де-Жанейро, червень 

1992 р.) [4] розробила принципи і рекомендації щодо збалансованого 

розв‘язання соціально-економічних завдань і збереження природного 

середовища та природно-ресурсного потенціалу в період переходу до сталого 

розвитку. Привертає увагу загальна гуманітарна спрямованість цих принципів, 

засобів і цілей сталого розвитку.  

Основною турботою кожного суспільства проголошено забезпечення 

нормального психічного розвитку і збереження здоров‘я людини. Це пов‘язано з 

прогресуючим погіршенням якості природного середовища, з одного боку, і 

стресогенним та імунознижуючим впливом екологічно зміненого середовища на 

організм людини, з другого. Фактори, що формують здоров‘я сучасної людини 

(поле здоров‘я), розподіляються так: спосіб життя — 53%, екологія — 21%, 

біологія (спадковість) — 16%, система охорони здоров‘я — 10%. В Україні 

несприятливий екологічний стан навколишнього середовища зумовлює 

зростання екологічної складової здоров‘я до 60—70%. 

Парадигма суспільства сталого розвитку істотно відрізняється від 

парадигми індустріального (економічного) суспільства, яке грунтується на 

пріоритеті економічного зростання шляхом широкого використання 

індустріальних способів виробництва, в т.ч. і в сільському господарстві. В 

індустріальному суспільстві відбувається концентрація виробництва і населення, 

урбанізація, формування системи цінностей, орієнтованих на ефективність, 

раціональність безвідносно до можливостей природного середовища. 

Соціальний і економічний прогрес в індустріальному суспільстві йде по 

лінії нарощування обсягів виробництва матеріальних благ і одержання 

економічної вигоди будь-якою ціною. В таких умовах охорона природи 

виявляється справою, підпорядкованою економічному розвиткові, що зумовлює 

принципову неможливість належним чином захистити довкілля. Ось чому 

природоохоронні заходи часто виявляються неефективними, а природоохоронне 

законодавство — недійовим.  

Проте індустріальне суспільство розвинених країн забезпечило своєму 

населенню високий рівень матеріального добробуту і якості послуг, хоча при 

цьому було використано неймовірну кількість природних ресурсів і зруйновано  
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природу так, що реально постало питання виживання людини як біологічного 

виду. При радянській моделі індустріального суспільства не було створено 

матеріальної основи високої якості життя, хоча природних ресурсів при цьому 

використано не менше, а навіть більше на одиницю ВВП, порівняно з Заходом. 

За структурою пріоритетів постіндустріальне (постекономічне) 

суспільство, до якого наближається і Україна, практично нічим не відрізняється 

від індустріального (економічного), але економічне зростання тут досягається на 

основі нових технологій, відбувається перехід від товаропродукуючої до 

обслуговуючої економіки. Виробництво послуг та інформації набуває 

домінуючої ролі. Формується новий соціально активний клас — інтелектуальна 

еліта й технократи, які контролюють матеріальне виробництво і процес 

створення високих технологій через інформацію, яка використовується у 

виробництві кінцевого продукту. Інакше кажучи, знання й інформація стають 

провідною продуктивною силою. Звідси інша назва постіндустріального 

суспільства — інформаційне суспільство. 

Якщо постіндустріальне (інформаційне) суспільство в економічному 

зростанні сприймає обмеження екологічного імперативу — воно набуває ознак 

суспільства сталого екологічно безпечного розвитку. Парадигма такого 

суспільства, на відміну від індустріального, грунтується на органічному (не 

механічному) тринітарному поєднанні економічної, соціальної й екологічної 

сфер, за визначальної ролі останньої. Суспільство сталого розвитку — це якісно 

нова фаза постіндустріального (постекономічного) суспільства. Поняття цього 

суспільства означає і новий соціальний порядок, який відрізняється від 

попередніх форм першочерговим значенням і роллю особистості в соціальній 

структурі. При переході до суспільства сталого розвитку соціально-економічний 

прогрес має втілюватися не стільки у нарощуванні обсягу вироблених 

матеріальних благ, скільки у зміні ставлення людини до самої себе і свого місця 

в навколишньому світі. Але це не означає, що матеріальне забезпечення людини 

втрачає свою цінність. Навпаки, матеріальний прогрес, належний рівень 

матеріального забезпечення — необхідна умова формування нового соціально-

економічного порядку. Але тут йдеться про те, що достатньою умовою для 

становлення нового порядку є зміна ціннісних пріоритетів людини, створення 

такої ситуації, коли головним прагненням  особистості стає вдосконалення її 

внутрішнього, духовного потенціалу і формування нового відношення до 

навколишнього природного середовища. 

Відомий австрійський етолог Конрад Лоренц (етологія - "вчинкологія" - 

сучасна міждисциплінарна наука, що вивчає справжні мотиви поведінки і 

діяльності високорозвинених живих істот) ще в 70-ті роки в своїх роботах 

критикував беззастережне твердження, що сучасна людина є істотою з виду 

Homo sapiens і підвиду sapiens, тобто, ―розумною подвійно‖ [2]. Вся еволюція 

людини, приклади безлічі великих і малих помилок доісторичних та історичних 

часів, сучасний менталітет і пріоритети діяльності свідчать, що, уявивши себе 

найавторитетнішою, сучасна людина надто переоцінила свої характеристики і 

можливості. К. Лоренц слушно підкреслює, що ―кожна небезпека стає меншою, 

якщо стають відомими її сутність і причини‖.  
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Отож весь комплекс екологічних та інших загроз існуванню і стійкому 

розвитку людства може виявитися менш загрозливим, якщо сучасна людина 

усвідомить їх природу і невблаганність, зрозуміє власні недоліки, що заважають 

подоланню цих загроз. К. Лоренц досить детально пояснює природу і 

безперспективність сучасного менталітету і поведінки людини, емоційно 

називаючи їх окремі аспекти ―гріхами цивілізованого людства‖. Це і нездатність 

сформувати та виконати наукову програму регулювання народонаселення, 

неусвідомлення необхідності толерантності і поваги у стосунках з іншими 

націями чи національними меншинами, генетична деградація та ін. Важливу 

роль К. Лоренц відводить спустошенню і змінам середовища проживання. Він 

слушно зауважує, що нові покоління, зростаючи в умовах жахливого скупчення 

у стандартизованих і бридких квартирах (він вживає міцніше слово – ―стійло‖), 

житимуть без поваги як до неантропогенного довкілля, так і до себе.  

Перехід до принципів сталого розвитку потребує зміни підходів до 

визначення сутності економічного росту і в Україні. Сьогодні стає все 

зрозумілішим, що економічний добробут держави не вимірюється тільки 

національним доходом або ростом ВВП, що не враховує негативних наслідків 

розвитку суспільства, передусім екологічних. Оскільки розвиток держави в 

цілому забезпечується успішним збалансованим розвитком її територій, то 

потрібно впроваджувати в практику і відповідні оціночні показники 

економічного росту і, головне, якості навколишнього природного середовища на 

регіональному рівні, починаючи від природно-господарського регіону і 

закінчуючи низовим адміністративним районом. 

Дослідження будь-якого регіону неодноразово доводили, що це – система, 

в якій залежності між елементами не можуть бути описані лінійними функціями, 

через те, що і життя суспільства лінійними процесами не характеризується. 

Вивчення суспільного життя і суспільно-природної взаємодії можливе на основі 

структуризації, тобто виділення підсистем (а потім і проблем в них), спільне 

функціонування яких і визначає динаміку розвитку регіону. 

Як природно-господарська система регіон може бути представлений у 

вигляді сукупності таких основних підсистем: 

 суспільство (виробництво, населення, транспорт, соціальна 

інфраструктура); 

 природа (надра, земельні, водні, атмосферні та біологічні ресурси) [5]. 

Між компонентами цих підсистем щоденно відбувається міцна взаємодія, 

внаслідок чого в регіоні формується певна еколого-географічна ситуація. Її 

вагомою частиною є еколого-суспільна ситуація –  сукупність явищ і процесів в 

суспільстві, що склалися в певному регіоні внаслідок різкого погіршення стану 

(умов-ресурсів) навколишнього природного середовища. Причиною зміни 

первинних екологічних параметрів природи в даному випадку виступають 

значні тривалі антропогенні порушення середовища життя людини, техногенні 

аварії або катастрофи, війни, конфлікти, можливо і природні катаклізми.  

Головним інтегруючим фактором, що забезпечує взаємозалежність і 

взаємодію цих підсистем між собою, є діяльність людей. Людина виступає 

органічною частиною кожної з підсистем регіону. Вона є частиною природи, 
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основним компонентом виробничих сил господарства, і, зрештою, частиною 

населення, тому що через зв‘язки з іншими людьми утворює власне соціально-

територіальну спільність.  

Природно-господарський регіон розуміється як географічна модель 

пізнання об‘єкту сучасного управління природокористуванням, вирішення 

екологічних проблем і забезпечення сталого розвитку. Йдеться про сучасні 

похідні регіональні проблеми тривалого природокористування, пов‘язані з 

впливом на людину, виробництво, соціальну і політичну сферу – однак ці 

проблеми найчастіше пов‘язують з іншим видом районування - еколого-

економічним або еколого-суспільним. Це ні в якій мірі не є змішуванням або 

однаковим розумінням цих двох важливих видів районувань, просто перше 

(природно-господарське) районування України, за переважаючим типом 

природних умов і ресурсів і характерними видами життєдіяльності населення, є 

само по собі достатнім і вдалим для аналізу еколого- і суспільно-географічної 

ситуації, якості життєвого середовища, виділення переліку типових і нових 

екологічних проблем, статистичного аналізу показників і, зрештою, виявлення 

пріоритетів регіонального розвитку, а також формування нових підходів до 

регіонального управління.  

Сьогодні в Україні велике значення має загальна екологізація суспільних 

процесів, практично це залишається єдиним шляхом втілення ідей сталого 

розвитку. Важливо, щоб у населення України, окремих її регіонів, увійшли у 

широке вживання такі поняття, як обов‘язковість, відповідальність, почуття 

господаря, формувалася відповідна екологічна культура поведінки і 

господарювання. Друге – це стан здоров‘я населення – найважливіший 

індикатор якості життєвого середовища. З огляду на ідеї сталого людського 

розвитку, розв‘язання цієї проблеми повинно відбуватися за формулою ‖здорова 

людина у здоровій природі‖. Важливим аспектом є також реалізація духовного 

потенціалу українців.  

Такі міркування дозволяють зробити висновок про те, що життя вимагає 

негайної соціалізації та екологізації суспільного життя і, в першу чергу, 

економіки України. Врешті-решт, це дозволить зберегти і її потенціал розвитку, і 

потенціал розвитку її природно-господарських регіонів. 

Cтaлий poзвитoк щoдo poзвиткy cycпiльcтвa в природно-господарському 

регіоні oзнaчaє пoліпшення якocтi життя людeй з тaкиx гoлoвниx нaпpямкiв : 

- coцiaльнe тa eкoнoмiчнe зaбeзпeчeння; 

- eкoлoгiчнo сприятливе середовище для життя; 

- підвищення безпеки життя; 

- покращення стану здopoв'я. 

Ha cyчacнoмy eтaпi poзвиткy cycпiльcтвa тa кoнтpoлю зa cтaнoм дoвкiлля 

cтaлo зpoзyмiлим, щo нa piвнi регіональної і мicцeвoї влaд тa житeлiв має місце  

нaйкpaщe poзyмiння регіональних і лoкaльниx пpoблeм i нaйкpaщi мoжливocтi 

для eфeктивнoгo їx poзв‘язaння. У poздiлi 28 ―Пopядкy дeннoгo нa 21 cтoлiття‖ 

гoвopитьcя: ―Багато тих проблем та рішень, що наводяться в ―Порядку денному 

на 21 століття‖, виникають як наслідок діяльності на місцях. У зв‘язку з цим, 
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участь та співробітництво місцевих органів влади буде визначальним фактором 

для досягнення виконання цілей Порядку денного‖. 

Aнaлiз рівня ―cтaлocтi‖ oкpeмoї тepитopiї зaзвичaй oцiнюєтьcя зa тaкими 

cклaдoвими: 1) eкoнoмiкa; 2) соціальний розвиток; 3) eкoлoгiя; 4) управління 

територією; 5)законодавство. 

Пicля oцiнки відповідності cтaнy розвитку регіону пpинципaм cтaлoгo 

poзвиткy poзpoбляєтьcя cпoчaткy кoнцeпцiя (цiлicнa система поглядів на явище, 

тлумачення його положень, основна ідея теорії), a пoтiм і стpaтeгiя (ocнoвнi 

положення та практичні кроки і механізми впровадження ідеї чи теорії) cтaлoгo 

poзвиткy тepитopiї. 

―Територія є несталою, якщо її жителі використовують ресурси швидше, 

ніж вони можуть відновлюватися, якщо на території продукується більше 

відходів, ніж та їх кількість, яка може біти перероблена натуральним шляхом 

або використана для інших потреб‖ [6].  

Для того, щоб оцінити відповідність розвитку природно-господарського 

регіону принципам сталого людського розвитку необхідно проаналізувати 

велику кількість індикаторів – показників, якi викopиcтoвyють для oцiнки cтaнy 

здopoв‘я тa piвня життя людeй, cтaнy навколишнього середовища нa oкpeмiй 

тepитopiї, впливy людcькoї дiяльнocтi на природне середовище i нa cтaн 

здopoв‘я людeй, якicть i тpивaлicть їxньoгo життя. Цi пoкaзники мaють бyти 

єдиними для зaгaльнoї oцiнки пeвнoї тepитоpiї чи пopiвняльними для oцiнки 

дeкiлькox тepитopiй. Також мoжyть бyти oкpeмi фiкcoвaнi iндикaтopи, якi 

зacтocoвyютьcя для oцiнки лишe кoнкpeтнoї тepитopiї. Головне при цьому – це 

їх відбір з метою врахування якомога більшого спектру явищ і забезпечення 

комплексності висновків, а з цим – зміцнення засад формування стратегій 

розвитку регіонів України. 
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ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
 

Розглядаються підходи до визначення поняття територіального 

соціально-економічного моніторингу. 

Approaches to definition of conceptions territorial social-economical 

monitoring are describe.  
 

Протягом останнього десятиріччя в Україні відбуваються зміни, що 

стосуються всіх без виключення аспектів суспільного життя – економіки, 

соціальної сфери, політики тощо. В результаті кризових явищ, що проявилися в 

цей час, спостерігаються різкі диспропорції в соціально-економічному розвитку 

окремих регіонів країни. Так, наприклад співвідношення максимальних значень 

ВВП і товарообігу переважають мінімальні в 11 разів, капіталовкладень – в 12,3 

раза, а іноземних інвестицій на душу населення – в 46 разів [4]. Навіть за 

відносними показниками спостерігається значна диференціація регіонів. Так, 

максимальний рівень національного доходу на душу населення перевищує 

мінімальний на 35-40%, в той час як за міжнародними стандартами ця різниця не 

повинна перевищувати 20%. 

На фоні такого стану, а також кризових явищ в економіці в цілому, 

очевидною є необхідність проведення регіональної політики, яка б мала на меті, 

по-перше, зближення рівнів соціально-економічного розвитку окремих регіонів, 

а по-друге – сприяння максимальному використанню кожним регіоном його 

ресурсного, трудового, виробничого та наукового потенціалу. 

Проте здійснення регіональної політики неможливе без чіткого 

усвідомлення існуючих регіональних розбіжностей та виявлення їх причин. З 

іншого боку, необхідно відслідковувати ефективність впровадження тих чи 

інших заходів регіональної політики. Засобом досягнення цих цілей виступає 

територіальний соціально-економічний  моніторинг. Тому питання про 

створення системи моніторингу регіонального розвитку в Україні наразі є 

надзвичайно актуальним. 

В широкому значенні слова моніторинг (англ. monitoring) – це система 

послідовного збору даних про явище чи процес, які описуються за допомогою 

певних ключових показників з метою оперативної діагностики стану об‘єкта, 

його дослідження і оцінки в динаміці [3].  

Оскільки поняття територіального соціально-економічного моніторингу є 

відносно новим, то єдиний підхід до його визначення ще не виробився. 

Проаналізувавши ряд визначень, що зустрічаються в роботах М.І. Долішного [8], 

В.С. Артеменка [1], А. Шевякова і Т. Клейнера [9], В. Лексіна і В. Селіверстова 

[3], можна визначити такі особливості територіального соціально-економічного 

моніторингу: 
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1. Це спеціально організована система спостережень за соціально-

економічним розвитком території; 

2. Процес спостереження включає в себе процеси збору інформації та її 

аналізу; 

3. Збирається та аналізується статистична, соціологічна, юридична та інші 

види інформації; 

4. Метою спостереження є виявлення, з одного боку, територіальних 

диспропорцій соціально-економічного розвитку, а з іншого – виявлення 

проблемних ситуацій в окремих регіонах, причин їх виникнення та можливих 

важелів усунення (т.зв. регульованих факторів). 

5. Оптимізація управлінських рішень на основі прогнозу розвитку 

соціально-економічних процесів є важливим завданням, що вирішується за 

допомогою здійснення територіального соціально-економічного моніторингу. 

Зауважимо також, що згідно принципів сталого розвитку важливим 

показником рівня розвиненості того чи іншого регіону є його екологічний стан. 

Тому ця сфера теж повинна бути включена до спостережень за соціально-

економічним розвитком. 

Таким чином, територіальний соціально-економічний моніторинг – це 

спеціально організована постійно діюча система збору, аналізу та інтерпретації 

статистичної, соціологічної та інших видів інформації про перебіг соціально-

економічних та екологічних процесів в межах певної території з метою 

виявлення їх напряму, характеру, можливостей регулювання для оптимізації 

управління територією.  

Отже, в першому наближенні об‘єктом дослідження (спостереження) в 

територіальному соціально-економічному моніторингу є певна територія. Проте 

під цим терміном досить часто розуміють досить широкий діапазон 

таксономічних одиниць. Тому поняття території з точки зору моніторингу 

потребує уточнення. 

Спеціалісти Євростату, організації, яка займається здійсненням 

моніторингу регіонального розвитку в країнах ЄС, розрізняють два типи 

територій (регіонів) за критерієм їх виділення – нормативні (адміністративні) та 

аналітичні (функціональні). Підставою для виділення нормативних регіонів є 

адміністративно-територіальний поділ, а аналітичних – певні особливості їх 

функціонування [10]. Досягти єдиного підходу до принципів виділення 

аналітичних регіонів та встановлення їх загальноприйнятих меж дуже важко. З 

іншого боку, в межах нормативних регіонів діють органи статистики, дані яких є 

основою інформаційної бази моніторингу. Тому за територіальну основу 

моніторингу прийняті регіони нормативні. 

Таким чином, однією з головних ознак території як об‘єкта соціально-

економічного моніторингу є наявність адміністративних меж, а відповідно до 

цього – органів державного управління та статистичних органів. На даний час в 

Україні в межах адміністративно-територіальних одиниць сформувалися 

суспільно-географічні комплекси (СГК) на основі функціонування певних видів 

суспільно-географічних зв‘язків, зокрема, адміністративних, політичних, 

інформаційних, розподільчих, трудових, культурно-побутових. 
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Адміністративно-територіальні одиниці мають всі атрибути СГК – територію, 

природно-ресурсний потенціал, населення, матеріальне виробництво, невироб-

ничу сферу, інфраструктуру. Тому можна говорити про те, що регіон як об‘єкт 

територіального соціально-економічного моніторингу – це суспільно-географіч-

ний комплекс адміністративно-територіальної одиниці певного рівня (області, 

району чи міста обласного підпорядкування) або певної сукупності цих одиниць, 

виділеної на основі особливостей її функціонування (економічний район). 

Важливою ознакою території як об‘єкта моніторингу є її ієрархічність. Під 

ієрархічністю розуміється такий принцип територіальної організації, за якого 

кожен територіальна одиниця більш високого рівня є сукупністю таксонів 

нижчого рівня. Найбільш яскраво виражений принцип ієрархічності в системі 

територіальних одиниць для статистичних спостережень в ЄС, що відома під 

назвою ―Номенклатура територіальних одиниць для статистики‖ (The 

nomenclature of territorial units for statistics; NUTS). Оскільки при розробці 

системи територіального соціально-економічного моніторингу в Україні слід 

керуватися європейськими стандартами, то доцільним бачиться більш детальний 

розгляд цієї системи. 

До початку 90-х рр. ієрархія системи NUTS охоплювала 3 рівні, які й зараз 

відіграють основну роль в регіональних дослідженнях ЄС. Територіальні 

одиниці І-го, найвищого рівня охоплюють значні частини території країн, а деякі 

країни (Данія, Люксембург) самі визначаються як одиниці І-го рівня. Прикладом 

територіальних одиниць І-го рівня можуть служити землі в Німеччині чи групи 

областей в Італії. Кожна територіальна одиниця І-го рівня складається із 

одиниць ІІ рівня. Зазвичай в їх ролі виступають найкрупніші одиниці адміністра-

тивно-територіального поділу (крім Німеччини) – області в Італії, департаменти 

у Франції тощо. В свою чергу, одиниці ІІ-го рівня поділяються на одиниці ІІІ-го 

рівня теж у відповідності з адміністративно територіальним поділом. 

На початку 90-х років в системі NUTS з‗явилися додаткові рівні. ІV рівень 

територіальних одиниць є проміжним і визначений лише для кількох країн, в 

ролі одиниць V-го рівня виступають комуни чи їх аналоги. Нижні рівні 

використовуються місцевими органами влади для вдосконалення 

інформаційного забезпечення їх діяльності, тоді як регіони І – ІІІ рівнів є 

об‘єктами регіональної політики ЄС в цілому. 

Всього по ЄС нараховується 77 регіонів І-го рівня (їх середня площа 

становить 68 тис. км
2
, середня кількість населення – 4238 тис. чол), 206 – 

другого (відповідно 23 тис. км
2
 і 1830 тис. чол.), 1031 – третього (5,4 тис. км

2
 і 

410 тис. чол.). Нижній рівень складається із 98433 комун чи їх аналогів[10]. 

У світлі наведених прикладів доцільною виглядає така побудова системи 

одиниць спостереження для територіального соціально-економічного 

моніторингу в Україні. На першому, найвищому рівні моніторингу його 

об‘єктом є 24 області, Автономна республіка Крим та міста республіканського 

підпорядкування (Київ і Севастополь). Другий рівень складають адміністративні 

райони, третій – міста обласного підпорядкування.  

Визначивши таким чином об‘єкт моніторингу, перейдемо до питання про 

його предмет. Це питання є дуже важливим, оскільки саме воно визначає 
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особливості формування змісту моніторингу. Визначення предмету моніторингу 

базується на сприйнятті території як об‘єкту дослідження з точки зору 

парадигми регіональної цілісності. Існує значна кількість термінів, які 

характеризують регіон у цьому світлі, головна ж їх об‘єднуюча особливість – це 

визнання регіону складною відкритою системою, основу якої складають три 

підсистеми – економічна, соціальна і природна. В.А. Поповкін з цього приводу 

писав: ―... регіон становить цілісність природного середовища, матеріального, 

створеного людиною середовища, а також соціуму. Причому різні типи регіонів 

формуються та існують завдяки певним типам взаємозв‘язків між цими трьома 

середовищами. Тобто йдеться про специфічні триєдності‖[7]. Сутність 

географічного підходу до моніторингу соціально-економічного розвитку 

регіонів полягає в тому, що при ньому в область спостережень включається не 

лише соціальна та економічна підсистема, а й підсистема природного 

середовища, принаймні, та її частина, що стосується безпосередньої взаємодії 

природи та суспільства. Особливого значення набуває цей факт при переході до 

сталого розвитку. 

Проте одноразовий зріз статичної ситуації в регіонах на певний момент 

часу не дає можливості для прийняття управлінських рішень та прогнозування, 

більше того, обмеження одноразовим зрізом не відповідає суті моніторингу як 

тривалого процесу спостереження. Предметом соціально-економічного 

моніторингу з точки зору географії є суспільно-географічні процеси, що за своїм 

змістом поділяються на виробничі, соціальні, соціально-виробничі, соціально-

природні та виробничо-природні регіональні[5]. 

Таким чином, з точки зору суспільної географії, територіальний соціально-

економічний моніторинг – це спеціально організована система збору, аналізу та 

інтерпретації інформації про перебіг та динаміку суспільно-географічних 

процесів в межах певного регіонального суспільно-географічного комплексу з 

метою виявлення їх напряму і характеру для прогнозування їх розвитку і 

оптимізації управління територією. 

Визначальними принципами побудови системи регіонального соціально-

економічного моніторингу є принципи тотожності, комплексності, структурної 

повноти та логічної завершеності. 

Принцип тотожності означає, що між об‘єктом, що вивчається та 

системою моніторингу повинна бути певна тотожність. Іншими словами, 

моніторинг організовується подібно до об‘єкта, що вивчається і відповідає 

головним його характеристикам [3]. 

Принцип комплексності передбачає спостереження не окремих сторін 

об‘єкта, а функціонування його в цілому як системи. Принцип комплексності 

реалізовується через багатоаспектність спостережень і втілюється при 

формуванні системи індикаторів. 

   Принципи структурної повноти і логічної завершеності передбачають 

наявність в системі моніторингу всіх структурних елементів, необхідних для 

виконання повного спектру завдань, що стоять перед ним. 

На думку автора, система територіального соціально-економічного  

моніторингу  повинна включати до свого складу такі основні підсистеми: 
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1)підсистема економічних та соціальних індикаторів; 2) інформаційна база; 

3)інструментальні засоби порівняльного аналізу та прогнозування (аналітичний 

блок); 4) підсистема організації спостережень у регіонах, яка відображає 

технологію збору, накопичення, первинної обробки та передачі інформації про 

хід соціально-економічних процесів у регіонах; 5) підсистема інтеграції і 

відображення інформації. 

Система економічних та соціальних індикаторів є підставою для збору та 

накопичення інформації, вона визначає зміст територіального соціально-

економічного моніторингу. Система індикаторів являє собою набір 

невзаємозамінних кількісних показників, що повною мірою характеризують 

перебіг суспільно-географічних процесів у регіоні. Тому при побудові системи 

індикаторів потрібно мати на увазі, що вона повинна відобразити структуру і 

характер елементів регіону як суспільно-географічного комплексу у 

відповідності з принципами тотожності і комплексності. Система індикаторів 

повинна охоплювати всі три функціональні підсистеми регіону – соціальну, 

економічну і екологічну, – і якнайповніше їх характеризувати.  

На основі розробленої системи показників формується інформаційна база 

моніторингу. Зміст інформаційної бази складають статистичні, екологічні та 

соціологічні дані, які накопичуються через систему збору даних у регіонах. Ці 

дані є інформаційною основою здійснення моніторингу. На даному етапі 

завдання створення інформаційної бази моніторингу є надзвичайно актуальним, 

тому що сучасний стан регіональної статистики в Україні не дозволяє досягти 

виконання завдань, що стоять перед територіальним соціально-економічним 

моніторингом [6]. 

Серцевиною системи соціально-економічного моніторингу є аналітичний 

блок, до складу якого входять підблоки: 

 діагностики та оцінки стану регіонального розвитку; 

 прогнозування найважливіших соціально-економічних процесів. 

Підблок діагностики та оцінки стану регіонального розвитку дозволяє  за 

допомогою математико-статистичного інструментарію вивчати динаміку та 

напрям найважливіших соціально-економічних процесів в регіонах. Він 

обов‘язково повинен відповідати таким вимогам: 

1.  Об‘єктивність і достатність інформації. Дотримання цих вимог 

забезпечується при формуванні системи показників шляхом представлення у 

ній всіх складових регіональних процесів за допомогою ключових 

індикаторів. 

2.  Порівняльний характер оцінки. Аналітичний блок повинен бути 

спрямований на вивчення, по-перше, просторових відмінностей соціально-

економічного розвитку, тобто його територіальної диференціації, а по-друге, 

часових відмінностей, тобто динаміки соціально-економічних і екологічних 

процесів; 

3.  Багатокритеріальність оцінки. Відповідно до принципу комплексності 

соціально-економічного моніторингу, соціально-економічні процеси в регіоні 

повинні оцінюватися за сукупністю критеріїв, що їх повно характеризують. 
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4.  Залучення додаткових джерел інформації. Аналітичний блок не 

повинен обмежуватися інтерпретацією статистичних даних, тим більше, що 

досить часто буває важко пояснити той чи інший феномен регіонального 

розвитку. Тому для аналізу причин особливостей регіонального розвитку, 

зокрема, виникнення тих чи інших проблемних ситуацій, необхідно залучати 

інші джерела інформації, окрім статистичних та соціологічних. Це можуть 

бути законодавчі акти, економічні аналітичні дослідження, матеріали 

попередніх географічних досліджень тощо. 

Підблок прогнозування здійснює прогнозування розвитку соціально-

економічних процесів у регіоні на основі динаміки їх розвитку. В більш 

поглибленому варіанті можливе прогнозування на основі створення 

економетричних моделей регіону. 

Нарешті, важливе значення має блок інтеграції, відображення та подачі 

інформації. Він може бути у формі геоінформаційної системи, що дозволяє 

інтегрувати просторову та статистичну інформацію і подавати результати 

моніторингу у формі таблиць, карт та текстових документів (аналітичних 

записок та звітів). 

Створення системи регіонального соціально-економічного моніторингу ґ 

важливим завданням для науковців. В Інституті географії НАН України 

проводиться дослідження суспільно-географічних основ моніторингу для цілей 

управління регіональним розвитком. Здійснення моніторингу підвищить рівень 

наукового обгрунтування заходів регіональної політики в Україні, що дуже 

важливо для підвищення якості життя в Україні. 
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ГЕОЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: 

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Відображено роль етнонаціонального чинника у формуванні політичної 

карти світу. Проаналізовано відповідність структури етнонаціонального 

простору та територіальної організації політичної сфери в різних частинах 

світу. Розкрито перспективи етнонаціонального чинника в геополітичних 

процесах майбутнього. 

The role of the ethnonational factor is considered for the formation of the 

political map of the world. The compatibility is analyzed of the ethnonational space 

and spatial organization of the political sphere in the different parts of the world. The 

prospects of ethnonational factor in the future geopolitical processes are considered. 

 

Етнонаціональна ідентичність виконує важливі функції, пов’язані як з 

проблемами життєдіяльності етнічних спільнот (самозбереження, 

самовідтворення), так і з регулюванням соціальних стосунків. В цьому аспекті 

серед т.з. “зовнішніх” функцій етнонаціональної ідентичності відомий 

англійський соціолог Е.Сміт виділяє, зокрема, територіальні та політичні 

функціі [6, с. 25]. За його словами, “з погляду політики національна ідентичність 

править за опору для держави та її органів або їхніх дополітичних еквівалентів у 

бездержавних націях” [6, с. 25]. Цим самим визнається важливість 

етнонаціональної ідентичності як на етапі формування державності, так і у 

функціонуванні держав. Етнонаціональна ідентичність закономірно потребує 

інституційного закріплення як своєї унікальності, окремішності, так і 

функціональної значимості. І саме держава, як єдина політична організація, що 

має виняткове право представляти загальносуспільні інтереси, створює 

щонайширші умови для реалізації і збереження етнонаціональної самобутності. 

Організаційна роль етнонаціональної ідентичності іноді поєднується, іноді 

конкурує з соціально-політичними функціями інших ідентичностей - релігійної, 

расової (меншою мірою), поселенської. А загалом в процесі життєдіяльності 

суспільства між етнонаціональними спільнотами та державою помітними є певні 

функціональні паралелі та взаємоперекриття. Однак, з огляду на структурно-

генетичні відмінності, ці поняття не є тотожними, адже держава також формує 

окрему і особливу територіально-політичну ідентичність. А тому в багатьох 

країнах, особливо поліетнічних, у зворотньому напрямі етнонаціональна 

ідентичність часто активно конкурує в структуризації суспільства саме з 

територіально-політичною ідентичністю. 

Таке розуміння мало б свідчити про природність політизації етнічності, 
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однак в сучасних умовах більшість модерністських і постмодерністських шкіл, 

що утвердились переважно в суспільствах переселенського типу, розглядають 

етнополітичні рухи як локальне в часі і просторі явище. В часі воно обмежується 

ХІХ і ХХ століттями, а в просторі пов’язується насамперед з Європою. Так, за 

словами відомого австралійського історика Ю. Каменки “націоналізм (у даному 

випадку – етнополітичні рухи – авт.), як ми збираємося довести, це модерне і 

спочатку суто європейське явище, яке найкраще розглядати у зв’язку з тим 

розвитком, що його спричинила Французька революція 1789 року, яка й стала 

його символом” [5, с. 217]. А на думку англійського політолога Е. Гелнера саме 

“націоналізм породжує нації, а не навпаки” [5, с. 307]. Водночас порівняльний 

аналіз етнічної та політичної історії засвідчує, що політизація етнічності – це не 

лише продукт ХІХ чи ХХ століть, адже генетичні основи державності завжди, 

хоч і різною мірою, були пов’язані з етнічними чи міжетнічними відносинами. 

Тому не випадково племінні політичні утворення та союзи споріднених племен 

можна розглядати як прообрази перших держав. В наступні історичні періоди, 

особливо з формуванням династичних держав та держав імперського типу з 

жорсткою становою стратифікацією, значення етнічного чинника значно 

зменшилось. Хоча це не значить, що держави того часу не мали окресленого 

етнокультурного обличчя.  

І лише з кінця ХVІІІ ст., коли в Європі станові бар’єри почали 

руйнуватися, династичні держави поступово почали трансформуватись у 

загальнонаціональні, етнонаціональний чинник зайняв належне місце в процесах 

консолідації суспільства, а етнонаціональна ідентичність виявила тенденцію до 

свого закріплення в політичній системі модерних держав. Усе це переконливо 

підтверджує, що політизація етнічності – об’єктивний процес розширення 

сфери життєдіяльності спільнот. Відомий чеський політолог М. Грох, 

опираючись насамперед на розвиток етнокультурних і етнополітичних процесів 

в Чехії та Центрально-Східній Європі загалом, виділив три фази об’єктивного 

процесу етнонаціонального розвитку - академічну, культурну, політичну [4, с. 

15]. Попри можливі відхилення від цієї схеми, (американський історик 

українського походження Р. Шпорлюк підкреслює, що в українському 

національному русі спостерігалось складне поєднання різних фаз відродження 

[4, с. 17]) перехід у фазу висунення політичних вимог визнається таким чином 

об’єктивним наслідком соціальних процесів, що ще раз підтвердив розвиток 

політичних подій в кінці ХХ століття. Водночас, політизація етнічності не є 

однозначно прямолінійним процесом: помітними є піднесення і спади в 

політичній активності етнонаціональних спільнот, відчутною є і диференціація 

політизації етнічності за великими регіонами. Так само очевидно, що не всі 

етноси досягають рівня політичного самовизначення, адже об’єктивність 

процесів політизації може гальмуватися низкою таких передумов, як 

недостатній демогеографічний потенціал, спрощена соціально-територіальна 

структура, високий ступінь асиміляції чи акультурації. Визнаючи об’єктивність 

політизації етнічних спільнот, слід однак зробити застереження, що політизація 

на рівні етнографічних груп чи субетносів має переважно деструктивне 
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значення, оскільки веде до створення внутрішніх політичних бар’єрів в межах 

етносу як цілісного етносоціального організму. 

Про зростання ролі етнонаціонального чинника в формуванні політичної 

карти світу може об’єктивно свідчити насамперед кількість національних 

держав та етнополітичних автономій, що утворилися упродовж ХІХ і ХХ століть 

безпосередньо внаслідок етнополітичного самовизначення, а також формування 

федеративних держав, організованих за етнонаціональним принципом. Оскільки 

перебіг геоетнополітичних процесів в розрізі великих історико-культурних 

регіонів світу істотно відрізняється, то розглянемо цю проблему 

диференційовано за частинами світу. Зокрема, у Європі лише упродовж ХІХ – 

ХХ століть саме внаслідок етнополітичного самовизначення утворилося 23 

держави (54 % від усієї кількості незалежних країн), в Азії – 29 держав (понад 

60% від усієї кількості). До цієї категорії можна додати і Німеччину та Італію, 

які саме внаслідок консолідуючої ролі етнонаціонального чинника і 

сформувалися як єдині держави. Що ж до етнонаціональних федерацій і 

етнонаціональних автономій, то процес їхнього формування в районах 

компактного розселення етнонаціональних меншин особливо активно проходив 

після Другої світової війни. Зокрема, на європейському субконтиненті Італія у 

1945 році надала автономію області Валле-д’Аоста, в 1948 році – Південному 

Тіролю (Трентіно-Альто-Адідже), Сардинії, у 1963 році – області Фріулі-

Венеція-Джулія, Іспанія у 1977 році надала автономію Каталонії, а у 1978 році – 

Країні Басків і Галісії. У 1982 році розширеного самоврядування добилася в 

складі Франції Корсика. Автономними правами в складі Данії з 1948 року 

користуються Фарерські острови, а з 1979 року Гренландія [3, с. 120-122]. З 

проведенням виборів до парламенту  зроблено кроки на шляху до автономізації 

Шотландії в складі Великої Британії. Упродовж 1970-1993 років Бельгія 

поступово трансформувалась у федерацію, організовану за етнонаціональним 

принципом. Лише у вигляді складної етнонаціональної федерації вдалося 

(невідомо на який час) зберегти цілісність Боснії і Герцеговини. Таким чином, 

Європа і Азія відзначаються найбільшою відповідністю етногеографічної і 

територіально-політичної організації, а простір визначальної державоформуючої 

ролі етнонаціонального чинника охоплює більше половини території 

континенту. 

Таким чином, хроніка і поширення територіально-політичних змін 

підтверджуть, що більшість держав Європи і Азії, їхня внутрішня державно-

територіальна організація, є результатом складних процесів етнополітичної 

мобілізації і консолідації населення. З іншого боку, формування держав і 

трансформація державно-територіального устрою також безперечно є 

потужним фактором етногенези і націогенези, адже саме під впливом 

політичного чинника в державах Європи і Азії відбулося прискорене 

формування націй в першій половині ХХ ст.. в результаті стирання племінних чи 

регіонально-етнографічних відмінностей. Перебіг етнополітичних процесів 

переконливо засвідчив, що етнонаціональні спільноти є одночасно і суб’єктом, і 

об’єктом державотворення, а вплив у відношенні держава–етнос (нація) є 

взаємним. Хоча в деяких регіонах і країнах (Іран, Афганістан, Пакистан, 
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Індонезія, Філіпіни та ін.) поруч з етнонаціональною ідентичністю важливим 

державоформуючим геополітичним чинником є релігія, передовсім географія 

релігій. 

Етнополітичні рухи зіграли важливу роль і в процесах деколонізації. 

Однак зазначимо, що, хоча сам процес деколонізації іноді прискорювався під 

дією етнополітичних вимог, його не можна ототожнювати з етнонаціонально-

визвольним рухом, адже в процесах деколонізації багатьох регіонів провідну 

роль зіграли проекти творення т.з. “територіальних націй”, що не опиралися на 

етногеографічні реалії. Рушійними силами деколонізації виступали насамперед 

колоніальні еліти. А тому в таких великих історично-культурних регіонах 

(частинах світу), як Америка, Австралія, Африка, Океанія, характер 

взаємовідносин етнонаціональної і політичної сфер суспільства є значно іншим.  

Об’єктивною етногеографічною відмінністю держав Америки, а також 

Австралії і Нової Зеландії є те, що за особливостями заселення вони належать до 

держав колонізаційного (переселенського) типу. В історично-генетичному 

аспекті саме держави Америки започаткували з кінця ХVIII століття процес 

деколонізації. А тому, якщо у Європі і Азії більшість держав за типом 

етнополітичної системи належить до національних держав та етнонаціональних 

федерацій, то у переселенських регіонах на основі формування громадянської та 

культурної спільності склалися особливі політичні нації [1, с. 48]. 

Населення Африки, за винятком північної і східної частини, переважно 

представлене етносами на племінному рівні та на рівні малочисельних народів. 

Ця обставина, а також історія формування держав (більшість з них, за винятком 

Північної Африки, стали незалежними після Другої світової війни в процесі 

деколонізації без огляду на етнічні межі) зумовили особливу гостроту 

етнополітичних взаємин. В деяких державах, зокрема Уганді, етнічна 

строкатість відобразилась в адміністративно-територіальному устрої. Проблеми 

етнополітичного самовизначення і становлення територіальних етнополітичних 

систем залишаються актуальними. Щодо Океанії, то особливістю цього 

історико-географічного регіону є важливе державоформуюче значення 

острівного географічне положення, яке суттєво впливає і на етнокосолідаційні 

процеси.  

Геоетнополітичні процеси, власне геоетнополітична історія, є важливою 

складовою загальноскладового історичного процесу, значення якого неадекватно 

оцінюється в науковій літературі, особливо на фоні абсолютизації 

економічного детермінізму, марксистського формаційного підходу, 

гіперболізації історії формування і розпаду світових імперій. 

Наростання хвилі формування національних держав, етнонаціональних 

федерацій, етнонаціональних автономій, насамперед у Європі і Азії, 

переконливо підтверджує, що тенденція до відповідності територіально-

політичної і етногеографічної організації сучасного світу – одна з сучасних 

глобальних закономірностей. Виявляється ця закономірність, зокрема, у більшій 

відповідності державних і етнічних територій, наближенні політико-

адміністративних границь та етнічних меж, політичній автономізації ареалів 

компактного розселення етнічних меншин. Однак, з огляду на конкуренцію між 
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державою і етнонаціональними спільнотами за лідерство у процесах 

консолідації та формуванні суспільної конфігурації, помітною є і інерційність 

самої територіальної організації політичної сфери. Така інерційність є 

помітною в розрізі великих частин світу, особливо в регінах з нижчим рівнем 

етнонаціональної свідомості, а великим значенням релігійної ідентичності. З 

огляду на це, порівняльний аналіз геоетнополітичних процесів за континентами 

та великими культурно-цивілізаційними регіонами світу виявляє закономірність 

нерівномірного перебігу геоетнополітичних процесів в регіонах світу з огляду на 

відмінності етногенетичної і демогеографічної структури, самосвідомості, 

географічного положення, що особливо помітно виявляється в регіонах з 

автохтонним населенням та в регіонах переселенського типу. 

Актуальною проблемою є і прогнозування ролі етнонаціонального 

чинника в геополітичних процесах майбутнього. З цього приводу не можна 

передусім погодитись з такими крайнощами, як, з одного боку, прогнозування 

поступового відмирання національних держав і етнонаціональної ідентичності 

загалом (помітне в ідеології мондіалізму, який, ігноруючи об’єктивні реалії, 

проповідує стирання у майбутньому усіх культурно-політичних відмінностей), 

та, з другого боку, прогнозування радикальної територіально-політичної 

реформи світу на основі тотального етнополітичного самовизначення (помітне, 

зокрема, в оригінальній праці українських аналітиків “Етнополітична карта світу 

ХХІ ст.” [2]. Безперечно, незважаючи на закономірне наближення 

територіально-політичної та етногеографічної структур світу їхня повна 

відповідність є в принципі неможлививою, насамперед через те, що різні регіони 

світу перебувають в дещо інших фазах етнонаціонального і етнополітичного 

розвитку, а також з огляду на інерційність самої територіально-політичної 

організації. Однак, з огляду на плюралізм форм етнополітичного 

самовизначення, можливість пропорційності і зрівноваженості цих двох сфер, 

оптимізації їхніх співвідношень, є реальною. І міжнародне співтовариство може 

реалізувати таку можливість, розробляючи, з одного боку, варіанти лібералізації 

етнополітичних рухів (насамперед в плані відходу від тероризму), і пропагуючи, 

з другого боку, різні форми етнополітичного самовизначення та делікатно 

узгоджуючи їх (по можливості) з принципом збереження територіальної 

цілісності держав (шляхом створення етнонаціональних автономій, 

етнонаціональних федерацій). Ухиляння від розв’язання територіально-

етнополітичних проблем шляхом форсованої асиміляції етнічних меншин, 

творення штучних соціально-політичних моделей для прикритття домінуючого 

становища етнічної більшості у етнічномозаїчних державах лише 

поглиблюватиме етнополітичні конфлікти. 
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ЕЛЕКТОРАЛЬНІ УПОДОБАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: 

ПОРІВНЯННЯ НА МАТЕРІАЛАХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 

 

За результатами факторного аналізу підсумків голосування під час 

останніх парламентських виборів в Україні і Польщі визначено головні осі 

політичних поділів обох країн і здійснено порівняння основних структур їх 

електоральних просторів. 

By results of the factor analysis of voting results on the last parliamentary 

elections in Ukraine and Poland the main axes of political divisions of both countries 

are determined and comparison of their electoral spaces structures is carried out. 

 

Виявлення територіальних закономірностей в поглядах і поведінці 

населення в зв’язку з виборами до органів державної влади та місцевого 

самоврядування – порівняно новий напрям досліджень в географічній науці 

країн Центральної і Східної Європи. Слабкий розвиток таких досліджень 

зумовлювався формальним характером виборів, практичною відсутністю 

виборчих альтернатив і, як наслідок, незначною просторовою мінливістю участі 

в виборах і в результатах голосування. Лише докорінні суспільно-політичні 

зміни на зламі 1980-1990-х років, пов’язані з системною трансформацією в тих 

країнах, висвітлили реальну картину політичних поглядів і, відповідно, 

виборчих орієнтирів населення. 

Метою статті є порівняння електоральних уподобань населення України і 

Польщі в світлі результатів останніх виборів до законодавчих органів тих 

держав – відповідно 31 березня 2002 р. та 26 вересня 2001 р. Територіальне 

сусідство, культурно-історична спільність, подібність здійснюваних суспільно-

політичних і господарських перетворень, приязні міждержавні стосунки – 

найважливіші аргументи, які стимулювали дослідницький інтерес. 

Інформаційну базу дослідження склали доступні в електронному вигляді 

дані Центральної виборчої комісії України (http://www.cvk.ukrpack.net) і, 
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відповідно, Державної виборчої комісії Республіки Польща 

(http://www.pkw.gov.pl). За основу дослідження прийнято результати голосування 

в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі України (дані 

агреговані на рівні 225 виборчих округів), а в випадку Польщі – підсумки 

голосування на виборах до нижньої палати парламенту (дані агреговані на рівні 

380 повітів). Такий обсяг даних, як також рівень агрегації, детерміновані 

передусім доступністю відповідної інформації. 

При аналізі результатів виборів використано доволі знані методи 

факторного аналізу з метою зведення різноманітності політичних уподобань 

виборців до певної кількості чинників (факторів), які б описували принципові 

відмінності політичного простору обох країн. При цьому брані до уваги тільки ті 

партії (виборчі коаліції), які на рівні цілої держави отримали не менше 2% 

голосів виборців.  

У випадку України до досліджуваної групи, з-поміж 30 угруповань, які 

взяли участь у виборах, ввійшли: виборчий блок політичних партій "Блок 

Віктора Ющенка "Наша Україна" (НУ) - 23,57% голосів виборців, Комуністична 

партія України (КПУ) - 19,98, виборчий блок політичних партій "За Єдину 

Україну!"  (ЗаЄдУ) - 19,97, виборчий блок політичних партій "Виборчий блок 

Юлії Тимошенко" (БЮТ) - 7,26, Соціалістична партія України (СПУ) - 6,87, 

Соціал-демократична партія України (об’єднана) (СДПУ(о)) - 6,27, виборчий 

блок політичних партій "Блок Наталії Вітренко" (БНВ) - 3,27, всеукраїнське 

політичне об'єднання "Жінки за майбутнє" (ЖЗМ) - 2,11 і виборчий блок 

політичних партій "Команда Озимого Покоління" (КОП) - 2,02%. Разом 

репрезентують вони, таким чином, уподобання 83,07% виборців України.  

За ідейною орієнтацією НУ та БЮТ представляють праве та 

правоцентристське крило українського політичного простору, КПУ, БНВ і СПУ 

слід віднести до лівих та лівоцентристських організацій. Решта партій з 

представленого списку можуть бути означені як центристські. Беручи до уваги 

позиції партій і блоків з питань організації державної влади в Україні, їх 

економічні платформи, зовнішньополітичні орієнтири та погляди на проблеми 

воєнної політики країни
1
, слід відзначити значне переплетення політичних 

поглядів без огляду на ідейні орієнтири. Особливо треба підкреслити спільність 

багатьох позицій СПУ та правих і правоцентристських угруповань, як також 

близькість окремих програмних декларацій в КПУ та у партій центру. Нарешті, 

партії, що ввійшли до НУ, дуже часто поділяють погляди блоку ЗаЄдУ і 

СДПУ(о). 

У випадку Польщі до уваги взято наступні політичні угруповання: 

коаліційний виборчий блок Союз демократичної лівиці – Унія праці (SLD-UP) – 

41,04% голосів виборців, Громадянська платформа (PO) – 12,68, Самооборона 

Польської Республіки (SRP) – 10,20, “Право і Справедливість” (PiS) – 9,50, 

Польська селянська партія (PSL) – 8,98, Ліга польських сімей (LPR) – 7,87. 

                                                 
1
 Дивись аналітичні матеріали Українського центру економічних і політичних досліджень 

імені О. Разумкова (http://www.uceps.com.ua/ukr/work/work_develop.shtml) 
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Виборча акція “Солідарність правиці” (AWSP) – 5,60 і Унія свободи (UW) – 

3,10%. Разом на названі політичні сили припадає 98,98% голосів виборців
2
. 

Беручи до уваги певні ідейні цінності, слід відзначити близькість 

політичних платформ AWSP, PO, PiS та UW, які репрезентують правий фланг 

політичного простору країни і генетично виводяться з “Солідарності” – сильного 

опозиційного руху, який з перемінним успіхом діяв майже протягом цілого 

періоду соціалістичної Польщі. Виборчий блок SLD-UP об’єднав політичні сили 

лівої орієнтації. Близькою є ідейна платформа PSL, хоч передусім це партія, яка 

представляє інтереси сільських жителів. Нарешті, особливі позиції 

демонструють SRP та LPR. Перша більшою мірою схиляється до лівого спектру 

польської політики, друга – до партій правої орієнтації. Однак зближує їх 

орієнтація на сільських виборців, як також дещо популістичні гасла в стосунку 

до принципових напрямів внутрішньої та зовнішньої політики країни. 

З аналізу загальних підсумків голосування виникає, що політичний простір 

України майже порівну поділили КПУ і НУ, які здобули перемогу відповідно в 

100 і 94 виборчих округах. Локальною (майже виключно в Донецькому регіоні) 

перемогою відрізняється ЗаЄдУ (18 округів), натомість своєрідне, перехідне від 

НУ до КПУ, положення займає СПУ (12 округів). При цьому її округи значною 

мірою вимішані з округами НУ. До цього всього треба додати доволі чіткий 

просторовий розподіл електоральних уподобань населення з виразною віссю, 

яка проходить з північного сходу на південний захід України територією 

Сумської, Полтавської, Черкаської та Вінницької обл. На північ і захід від неї 

поширюється зона переважаючого впливу НУ, тоді як на південь та схід – зона 

КПУ. 

Набагато простішим, в порівнянні з українським, є просторовий візерунок 

результатів голосування в Польщі. У 344 повітах (90,5% їх загальної кількості) 

перемогу здобув виборчий блок SLD-UP. Треба згадати також PSL, яка 

святкувала перемогу в 22 повітах, переважно східної Польщі, і PO, котра 

диспонувала двома невеликими вогнищами підтримки в районі Гданська та на 

півдні Малопольщі. Зауважимо, що із збільшення рівня агрегації даних (виборчі 

округи, воєводства), просторові відмінності в розкладі загальних підсумків 

голосування повністю зникають на користь SLD-UP. Не так чітко як в Україні, 

але в Польщі також можна зауважити поділ країни на північно-західну, тут 

майже ідеально “червону” (тобто з домінацією SLD-UP), і більш різноманітну, з 

нерегулярними вкрапленнями інших політичних сил, південно-східну частини. 

Ця риса досить чітко виявляється на нижчому (ґмінному) рівні агрегації даних. 

Таким чином, із загального територіального розкладу підсумків 

голосування можна зробити висновок про неоднорідність суспільно-політичних 

просторів обох країн, яка генерально зводиться (менш помітно у випадку 

Польщі) до поділу вздовж осі північний схід - південний захід, що розмежовує 

                                                 
2
 Подаємо польські назви політичних угруповань відповідно до прийнятих скорочень: SLD-

UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, PO - Platforma Obywatelska, SRP - Samoobrona 

Rzeczypospolitej Polskiej, PiS - "Prawo i Sprawiedliwość", PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe,  

LPR - Liga Polskich Rodzin, AWSP - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy, UW -Uniа Wolności. 
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зони домінації партій лівої та правої орієнтації (в Польщі – зони виключної та 

порівняльної домінації лівоорієнтованих угруповань). 

З метою конкретизації виявлених особливостей національних 

електоральних ландшафтів застосовано факторний аналіз результатів 

голосування. Фактори виділялись за допомогою методу головних компонент, а 

їх загальна кількість окреслена на підставі критерію Кайзера, тобто до уваги 

бралися лише ті фактори, власні значення (eigenvalues) яких перевищували 1. 

Отримані фактори аналізувалися з двох точок зору. По-перше, інтерпретація 

факторних навантажень (factor loadings), які політичні партії і блоки отримали 

для кожного з факторів, є підставою оцінки взаємних відношень між ними. По-

друге, картографування факторних вартостей (factor scores), отриманих для 

кожного фактору в укладі всіх територіальних одиниць, дає змогу простежити 

географічний вимір отриманих результатів. 

За основними результатами парламентських виборів в Україні 

виокремлено 3 фактори, які в сукупності описують 77,8% дисперсії (табл. 1).  
 

Таблиця 1.  

Результати факторного аналізу основних підсумків голосування 

 у виборчих округах України
3
 

 

Партії (блоки) Фактор І Фактор ІІ Фактор ІІІ 

НУ 0,8666 -0,3093 -0,2373 

КПУ -0,8735 0,2435 0,0384 

ЗаЄдУ -0,3344 0,8036 -0,3614 

БЮТ 0,8123 -0,3131 0,0517 

СПУ 0,2558 0,3052 0,9007 

СДПУ(о) -0,7681 -0,3638 0,0179 

БНВ -0,7236 -0,2377 -0,0436 

ЖЗМ -0,8004 -0,1987 0,1968 

КОП -0,5353 -0,5889 0,0267 

власні знач. факторів 4,3920 1,5670 1,0439 

виясн. дисперсія, % 48,7998 17,4109 11,5994 

 

Перший з факторів, пояснювальна сила якого склала 48,8%, протиставляє 

НУ і БЮТ, з одного боку, та КПУ, ЖЗМ, СДПУ(о) і БНВ, з іншого. На перший 

погляд, цей фактор репрезентує поділ політичного простору України по осі 

“правиця – лівиця”, хоча врахування решти факторних навантажень (близькість 

позицій СПУ з першою групою і блоку ЗаЄдУ з другою) дає також певною 

мірою підстави інтерпретувати його в категоріях протиставлення опозиційних 

угруповань і партій влади. До такої думки схиляє передусім сформований 

напередодні виборів відповідний політичний образ НУ, БЮТ та СПУ. 

Натомість, наявність т.зв. комуністичної чи соціалістичної опозиції (КПУ, БНВ) 

                                                 
3
 Тут і внаступній таблиці виділені напівжирним шрифтом факторні навантаження із 

значеннями понад 0,7000 
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у другій групі може бути, очевидно, пояснена надалі існуючою, особливо серед 

населення Західної України, ідентифікацією КПУ як правлячої партії чи також з 

ототожненням партій влади - СДПУ(о), ЗаЄдУ - з комуністами. На це вказують 

між іншим найвищі значення факторних вартостей, отримані в галицьких 

областях. Треба також зазначити певну еволюцію даного фактора порівняно з 

виборами 1994 і 1998 р., в яких він чітко інтерпретувався в категоріях “правиця 

– лівиця”. Так, у 1998 р. структуру фактора формували Народний рух України і 

виборчий блок “Національний фронт” проти КПУ. 

Інші фактори мають набагато меншу пояснювальну силу, як також 

простішу структуру. Фактор ІІ репрезентує протиставлення блоку ЗаЄдУ, тобто 

угруповання, яке фактично має монополію влади в Україні, усім іншим 

політичним силам – як опозиційним, незалежно від “кольору” опозиції, так і 

тим, які прагнуть “більшої”, ніж мають, влади (наприклад, СДПУ(о)). Нарешті, 

фактор ІІІ окреслює доволі відокремлену позицію СПУ – партії, яка хоч і 

повільно, але впевнено еволюціонує до центру, змінивши комуністичну 

ідеологію на ідеї європейської соціал-демократії. Це стало причиною 

трактування її як “зрадницької” в комуністичному обозі, однак не зробило до 

кінця “своєю” в інших групах через все ще значну віддаленість від правих партій 

чи несумісні позиції з правлячими групами. Зауважимо, що цей фактор можна 

було спостерігати також на виборах 1998 р. 

Просторовий образ факторних вартостей фактично підтверджує думку про 

дихотомічну структуру політичного простору України (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Розподіл вартостей фактору І за виборчими округами України 
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При цьому також вдалося більш чітко окреслити просторову вісь 

політичних поділів, яка в політичному плані може бути ототожнена з районами 

максимальної концентрації прихильників СПУ (рис. 2). Натомість важко 

виявити якісь просторові закономірності в уподобаннях виборців, пов’язаних з 

підтримкою партії влади. Очевидно, це пов’язано з тим, що цей фактор вперше 

виявився в політичному житті країни і не витримав належної перевірки часом і в 

перспективі треба очікувати його більш детальної кристалізації або ж зникнення. 

 

 
Рис. 2. Розподіл вартостей фактору III за виборчими округами України 

 

Аналогічний аналіз результатів голосування під час парламентських 

виборів у Польщі (табл. 2) висвітлив існування лише двох факторів, які сукупно 

пояснюють 65,2% дисперсії. Перший з них ілюструє конфлікт угруповань з 

сильними ідеями лібералізму (UW i PO) та антиліберальних політичних сил, які 

в Польщі найбільшою мірою пов’язані з селянськими партіями (PSL i SRP). 

Просторово цей фактор виявляється у протиставленні “місто - село”, що виразно 

видно з рис. 3, на якому найвищі від’ємні вартості тяжіють до великих міських 

агломерацій та високоурбанізованих регіонів. Слід підкреслити стійкий характер 

цього фактора, який можна було спостерігати за підсумками усіх польських 

виборів від 1990 р. Нині можна говорити про деяке посилення його дії як також 

про певні зміни у структурі. У 1997 р. цей фактор пояснював, наприклад, тільки 

23,9% дисперсії і проявлявся як протиставлення позицій лише UW та PSL. 
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Таблиця 2.  

Результати факторного аналізу основних підсумків голосування 

 в повітах Польщі 

Партії (блоки) Фактор І Фактор ІІ 

SLD-UP -0,2948 -0,8606 

PO -0,7488 0,2114 

SRP 0,8025 -0,1119 

PiS -0,6601 0,5151 

PSL 0,8316 0,2887 

LPR 0,1678 0,7596 

AWSP -0,3031 0,5827 

UW -0,7593 -0,1893 

власні знач. факторів 3,1156 2,0989 

виясн. дисперсія, % 38,9446 26,2365 

 

Аналіз представлених рисунків дає підстави говорити про також 

дихотомічний просторовий поділ Польщі, причому виявляється він не тільки в 

площині північний захід – південний схід, інтерпретованій як протиборство 

лівиці і правиці чи лівиці і популізму (фактор ІІ), але й має свій азональний 

вираз у вигляді конфлікту “місто – село” (фактор І). До того ж подібні поділи 

фіксувалися за підсумками усіх виборів в країні, що може свідчити про більш 

устабілізовану територіально  постать політичних преференцій поляків. 

 
Рис. 3. Розподіл вартостей фактору I за повітами Польщі 
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Другий з виявлених факторів пов’язаний передусім із конфліктом поглядів 

SLD-UP i LPR, тобто  найбільшого в Польщі угрупування лівих політичних сил 

та однієї з консервативних партій. В принципі цей фактор відображає, також 

фіксовану за результатами усіх попередніх виборів, конфліктну вісь “лівиця – 

правиця” (у 1997 р. це були ще окремі тоді SLD та UP проти Виборчої акції 

“Солідарність”, з якої пізніше виділились PO i PiS), однак зважаючи на 

катастрофічну поразку на цих виборах правих сил, а також безпрецедентну 

підтримку доволі своєрідної в своїх діях LPR, в польській літературі все частіше 

говориться про трансформацію фактору “лівиця - правиця” в “лівиця – 

популізм”. Просторовий образ вартостей даного фактору ілюструє рис. 4.  

 
Рис. 4. Розподіл вартостей фактору IІ за повітами Польщі 

 

З порівняння просторових електоральних структур України і Польщі 

напрошуються два головні висновки. По-перше, виборчі уподобання населення 

обох країн значною мірою формуються довкола конфлікту “правиця – лівиця”, 

що має свій просторовий вираз у поділі державних територій на північно-західну 

і південно-східну частини. При цьому зони найбільшого впливу 

правоорієнтованих партій України і Польщі стикаються між собою, що, 

очевидно, пов’язане передусім з характеристиками проживаючої там людності. 

Як західноукраїнські області, так і південно-західні воєводства Польщі 

вирізняються переважанням сільського населення з глибоко укоріненими 

культурними та релігійними традиціями, яке незмінно заселяє ці терени 

протягом досить тривалого часу. До цього треба додати також спільну історію 

цих районів.  Особливо це стосується Галичини періоду Австро-Угорської імпе-
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рії, коли власне закладалися основи парламентаризму, громадянської політичної 

активності, цивілізованої політичної боротьби. Недаремно і українці, і поляки 

підкреслюють значення цього регіону у відродженні власної державності. 

Інші територіальні частини і України, і Польщі – це значною мірою 

райони нового освоєння.  Їх розвиток в Україні найбільшою мірою пов’язаний з 

процесами індустріалізації та колективізації міжвоєнного періоду і наступного 

повоєнного соціалістичного будівництва. Супроводжувався значними 

переміщеннями населення, у т.ч. з Росії та інших республік колишнього 

Радянського Союзу. Натомість в Польщі відповідний регіон охоплює передусім 

т.зв. “Землі Одзискані”, розвиток яких пов’язаний з виселенням німецької 

людності і наступним переміщенням сюди значних мас населення переважно з 

східних земель, що після ІІ світової війни ввійшли до складу СРСР. Ця частина 

польської території також характеризується підвищеною часткою міського 

населення, спрямованістю на пріоритетний розвиток індустріальних галузей, а 

щодо аграрного сектору, то саме тут була надана перевага великим державним 

сільськогосподарським підприємствам перед приватними господарствами, 

збереженими в південно-західних регіонах. Очевидно, ці чинники вплинули 

певною мірою на популярність лівоорієнтованих партій з соціал-демократичною 

ідеологією в Польщі і комуністичною в Україні. 

По-друге, політичний конфлікт довкола підтримки ідей лібералізму, 

зазвичай репрезентований в просторі протиставленням “місто-село” і яскраво 

виражений в Польщі, не має відповідних аналогій в Україні. Натомість 

фіксується тут достатньо розлеглий ареал в центральній частині України з 

високим рівнем підтримки СПУ, вісь якого позначає основну вісь поділу 

політичного простору країни. Територіально він в основному покривається з 

головними сільськогосподарськими регіонами. Однак як на разі не має підстав 

говорити про якісь конкретні перспективи трансформації цього фактора, 

пов’язаної з протиборством ліберальних та антиліберальних позицій, в 

майбутньому. 

Висловлені у підсумку думки являють собою тільки окремі загальні 

штрихи до зрозуміння причин формування просторових відмінностей 

електоральної поведінки населення. Їх детальній специфікації повинна бути 

присвячена окрема праця.  
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Україна як новий суверенний суб’єкт міжнародних відносин переживає 

стадію пошуку власної ніші в системі світогосподарських зв’язків в цілому і в 

Центральній Європі зокрема. Усвідомлюючи, що наша держава є європейською, 

головну увагу слід звернути саме на шляхи інтеграції України в загально - та 

регіонально-континентальні економічні та політичні структури. На основі 

аналізу багатьох факторів найбільш перспективним та дієздатним на поточному 

етапі є розширення співробітництва з країнами Центральної Європи. Поняття 

“Центральна Європа” продовжує залишатися досить дискусійним, тому на 

основі виявлення спільних рис зробимо спробу окреслити межі регіону. 

Для повного розуміння сучасного геополітичного та геоекономічного 

становища країн регіону необхідно перш за все зупинитись на історії 

формування його політичної та економічної карти, адже, саме історія значною 

мірою зумовлює політичні традиції та визначає зовнішні пріоритети країн 

сьогодні. В ХХ ст.  доцільно виділити чотири основні етапи даного процесу: 

довоєнний, міжвоєнний, післявоєнний та новітній, кожен з яких ознаменований 

якісними перетвореннями на карті регіону. 

Основою довоєнного політичного устрою в Центральній Європі була Сан-

Cтефанська мирна угода. В 1900 році на політичній карті світу було 55 

суверенних держав, з них у Центральній Європі - 4: Румунія, Болгарія, Сербія та 

Чорногорія, які здобули незалежність в 1877-78 роках в результаті російсько-

турецьких воєн. Тоді ж відновилась Боснія та Герцеговина, яка була анексована 

Австро-Угорщиною в 1908 році. 

Решта території регіону була поділена між Прусією, Австро-Угорщиною, 

Російською та Османською імперіями. В результаті поразки Туреччини в 

балканських війнах у 1912 році на політичній карті світу з’явились Албанія та 

Македонія.
 
 

У той час регіон залишався відсталою аграрно-сировинною складовою 

Європи. Промисловість, якщо не брати до уваги Донбасу, (в основному 

видобувна та легка) почали розвиватись в окремих районах Чехії, Моравії, 

Угорщини та Верхньої Сілезії. Балкани практично не були втягнуті в 

промислову революцію. 

Міжвоєнний. Політична карта регіону сильно змінилась після І світової 

війни. Кордони були зафіксовані мирними договорами у Тіаноні (4.6.1919 р. - 

Альянс-Угорщина), Версалі (28.6.1919 р. - Альянс-Німеччина), Сен-Жермені 

(10.9.1919 р. - Альянс-Австрія) та Невлі (27.11.1919 р. - Альянс-Болгарія). 

Таким чином утворилась обширна буферна зона  (від Фінляндії на півночі 

до Греції на півдні), яка відмежовувала Західну Європу від новоутвореного 

СРСР і, відповідно, від загрози комунізму, на що наголошував ще Х.Маккіндер в 

своїй європоцентричній  геополітичній концепції [4]. Заради цього держави 

Антанти пожертвували державницькими інтересами України, розподіливши її 

територію між сусідніми державами і створивши тим самим потенційний 

військовий конфлікт, який вилився в другу світову війну. 

На політичній карті регіону з’явились нові держави: Польща, 

Чехословаччина та Королівство сербів, хорватів і словенців (з 1929 року 
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Королівство Югославія). В результаті розпаду Австро-Угорщини Угорщина 

втратила 1/3 етнічної території та 1/3 угорців опинились за межами 

новоутвореної держави [5]. 

У міжвоєнний період регіон залишався дуже нестабільним у політичному 

відношенні. Територіальні претензії були причиною локальних конфліктів та 

масових переселень народів. Епіцентрами суперечок залишались Тракія, 

Македонія, Банат, Трансільванія, Добруджа, Істрія, Закарпаття, Верхня Сілезія 

тощо. Держави регіону у своїх суперечках із сусідами намагались заручитись 

підтримкою Франції, Англії, а з середини 30-х - Німеччини, поступово 

підпадаючи під її вплив. 

В економічній сфері слід відмітити наступне: 

- регіон був ареною бойових дій, що стало причиною повного 

економічного занепаду, до того ж нові кордони порушили старі територіально-

господарські зв’язки. Економіка країн тривалий час приходила в норму, 

відчуваючи хронічну нестачу капіталу, тоді як на заході континенту відбувався 

економічний ріст. Тільки-но країни досягли певних економічних успіхів, як 

розпочалась світова економічна криза 1929-32 років. Вона найбільш вразила 

Польщу та Угорщину, які розвивались за західноєвропейським зразком; 

формування національних ринків відбувалося в умовах капіталістичного 

способу виробництва; 

- початок промислової революції на Балканах, в основному за рахунок 

видобувних галузей (нафти в Румунії, бокситів в Югославії); 

- в структурі господарства переважали аграрний сектор, з яким були 

пов’язані харчова і текстильна галузі, та видобувна промисловість; почали 

розвиватись машинобудування та хімія; 

- розвиток транспорту призвів до появи економічних силових ліній, однак, 

для територіально-господарської структури господарства була характерна 

економічна поляризація між промисловою Північчю та аграрним Півднем; 

сформувались три крупні промислові регіони: Чеський, Верхньо-Сілезький та 

Будапештський. 

Післявоєнний. Перед ІІ світовою війною на політичній карті світу була 71 

суверенна держава, в регіоні - 7. В 1938-45 роках регіон знову став ареною 

бойових дій. внаслідок цього Польща та Чехія стали складовими Німецького 

Рейху, а Словенія, Далмація та Албанія - Італії. Крім того, існували залежні від 

Німеччини Хорватія (включала в себе Боснію і Герцеговину), Угорщина 

(Трансільванію, частину Сербії), Болгарія (Тракію, Македонію, Добруджу), 

Румунія (Бессарабію, Буковину), Словаччина, Чорногорія та Сербія. 

В результаті поразки фашистської Німеччини на Потсдамській мирній 

конференції 1945 року були зафіксовані нові кордони, затверджені Гельсінським 

протоколом. Європа була поділена на соціалістичну та капіталістичну. Межа 

між цими двома Європами проходила по західному кордону Центральної (в 

тогочасній радянській літературі – Східної) Європи, що і визначило повоєнний 

розвиток держав регіону. 

Знаходження в жорсткій системі соцтабору (Організація Варшавського 

Договору) забезпечувало стабільність, безпеку та непорушність кордонів в 
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регіоні, однак, без права змін у власній країні головних принципів самої 

системи. ОВД дискредитувала себе в 1956 році в Угорщині, 1968 - 

Чехословаччині, 80-х - Польщі, коли там були зроблені певні кроки на шляху 

демократизації суспільного життя.  Тому одним із перших наслідків закінчення 

холодної війни був розпад цієї військово-політичної організації.  

Основні риси економічного розвитку країн регіону: 

- перетворення відносин власності (соціалістичний сектор народного 

господарства становив у 1980 році: 99.9% у Болгарії, 99.6% - Чехословаччині, 

97.6% - Угорщині, 95.5% - Румунії, 86.0% - Югославії, 84.45 - Польщі [2]); 

-  планове господарство; 

- політика економічного росту, індустріалізація; 

- темпи приросту галузей матеріального виробництва значно 

перевищували темпи приросту невиробничих галузей. В 1985 році в регіоні не 

було жодної країни, крім СФРЮ, в якій частина виробничих фондів була б 

меншою за 55%; 

- переважання виробництва засобів виробництва над виробництвом 

предметів споживання - частка першого становила від 58.6% у Болгарії до 72% у 

Румунії; 

- посилення територіальної концентрації виробництва та населення, 

зрушення виробничих сил в бік кордонів (яскравий приклад - розміщення 

металургійних комбінатів поблизу кордонів з СРСР, звідки надходила сировина) 

та до міжнародних транспортних магістралей; 

- розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, орієнтованих на соціалістичні 

країни. 

Новітній. Демократичні процеси в СРСР, дискредитація соціалістичної 

ідеї, ріст національної свідомості тощо спричинили докорінну зміну політичної 

карти ЦСЄ, головними рисами якої стали: поява нових суверенних держав, зміна 

політичних та економічних структур в усіх країнах регіону, розпад РЕВ та ОВД. 

В 1991 році припинила своє існування СФРЮ, на теренах якої утворились 

Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Македонія; Чорногорія і Сербія 

продовжили існування в рамках однієї держави (в 2002 році було прийнято 

новий союзний Договір, який передбачає можливість самостійного існування 

Сербії та Чорногорії з 2005 року). Розпад федерації спричинив криваві військові 

конфлікти в окремих новоутворених країнах, введення санкцій проти СРЮ. 

Зупинити війну в Хорватії та РБГ вдалося лише після втручання міжнародних 

організацій (ООН, НАТО, ОБСЄ). В тому ж році розпався СРСР і про свою 

приналежність до Центральної Європи заявили Україна, Молдова, Естонія, 

Латвія, Литва та Білорусь. 1 січня 1993 року мирно розпалася Чехо-Словаччина.  

Варто коротко зупинитись на визначенні сучасних меж регіону, адже існує 

досить багато підходів до вирішення цього питання. Виходячи з графа 

центральності європейських столиць, найбільший індекс Бевелаша мають 

Берлін, Відень, Варшава, Париж, Будапешт, Київ, Рим, Братислава та Прага. 

Логічно здавалось би віднести до Центральної Європи саме ці країни. Але граф 

не враховує реальні відстані і прийняті географічні межі Європи. Крім того, 

парадоксальним є те, що Швейцарія та Ліхтенштейн, які знаходяться між 
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Францією, Німеччиною, Італією та Австрією, не входили б до Центральної 

Європи. Отже, зважаючи в першу чергу на географічний фактор, Франція та 

Італія є суто західноєвропейськими державами. Віднесення Австрії та 

Німеччини до Центральної Європи у багатьох викликає негативні асоціації з 

німецькою геополітичною концепцією «Mittel Europa». 

В. Колосов на основі концепції цивілізаційних розломів С.Хантінгтона, 

відокремлює «західнохристиянські» Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Чехію. 

Словаччину, Угорщину, Словенію, Хорватію від православного сходу і 

південного сходу, які  є головним джерелом нестабільності у Європі. Тим самим 

автор звужує регіон Центральної Європи до зовнішніх кордонів вищезазначених 

країн [3, С.60]. Однак, політична стабільність та релігійна однорідність ще не є 

достатніми для виділення регіонів. В окремих країнах Західної Європи також 

існують ареали нестабільності (Північна Ірландія, Країна Басків), однак, ніхто не 

ставить під сумнів приналежність Великої Британії чи то Іспанії до цього 

регіону. Релігія хоч і стала першим інституційним виразом поділу Європи (1054 

рік), однак, скоріше закріпила два різних типи історико-культурного розвитку 

окремих державних утворень, а не стала їх причиною. Релігійна приналежність 

до різних гілок християнства не може бути суттєвою перешкодою до зближення 

народів в силу сповідування однакових загально християнських 

загальнолюдських цінностей. 

Більшість же науковців автоматично відносять до Центральної Європи 

лише колишні соціалістичні країни Східної Європи, що також є не досить 

правомірним і викликає думки про створення нової буферної зони між Європою 

Західною і, так званою, «зоною життєвих інтересів Росії». До речі, Центральна 

Європа найповніше відповідала змістові буферної зони після першої світової 

війни, коли Фінляндія та Греція також входили до цього регіону. 

Вважаємо за доцільне, поєднуючи, географічні межі Європи (географічний 

центр за різними даними знаходиться в Україні, Білорусі, Литві)  з подібністю 

політичних, економічних, національних проблем, які стоять перед державами, 

спільність історичної долі і сучасних інтересів та відкидаючи більш детальний 

поділ на південно-, центрально- та північно-східну, запропонувати такі межі 

Центральної Європи: на заході - кордон з Німеччиною, Австрією, Італією; на 

півдні - Грецією, Туреччиною; на сході - Росією; морські кордони проходять по 

Балтійському, Чорному та Адріатичному морях. 

Таким чином до регіону входять 18 держав. Саме включення екс-

радянських республік, і в першу чергу України, до центральноєвропейського 

регіону дає реальний шанс його перетворення не в новітню буферну зону, чого 

так  побоюється Росія, а в справжній міст між Заходом та Сходом, Північчю та 

Півднем. Звичайно після створення Російсько-Білоруського Союзу  Білорусь 

перетвориться з центральноєвропейської держави на складову євразійської. 

Зважаючи на нестабільність політичної карти Центральної Європи 

протягом ХХ ст., спробуємо оцінити  й проблеми внутрішніх міждержавних 

кордонів регіону. Тут можна виділити два аспекти: невідповідність етнічних та 

сучасних політичних меж (чи не єдине виключення румуно-болгарський кордон 

по Дунаю);  відносна «молодість» державних кордонів. Обидва аспекти можна 
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пояснити гегемонізмом сусідів (Австро-Угорщини, Прусії, Росії та Османської 

імперії), який спричиняв численні переділи політичної карти регіону в 

минулому. Навіть післявоєнні спроби наблизити державні кордони до 

етнокультурних цілком не вирішили проблему: всі внутрішні кордони є 

“накладеними”, тобто, проведеними після формування певних культурно-

історичних спільностей. 

Зважаючи на це, на початку демократичних перетворень в регіоні значним 

був ризик загострення національних конфліктів, однак, політичні еліти країн 

регіону вчасно зрозуміли безперспективність змін кордонів, що було б на 

користь лише сусідам регіону, які в черговий раз зуміли б вирішити  за їх 

рахунок власні проблеми.  Внутрішні кордони, виходячи з цього, знову ж таки є 

яскравим свідченням спільності історичної долі.  

Стратегічне завдання всіх країн регіону на сучасному етапі створити 

заново політичні механізми і економічний фундамент суспільства на засадах 

загальносвітових цивілізаційних принципів, перейшовши від тоталітаризму до 

демократії та трансформувавши централізоване планування в ринкові відносини. 

Найбільших успіхів на цьому шляху досягли Чехія, Польща, Словенія, 

Угорщина та держави Прибалтики. Вони вдало скористалися сукупністю 

політико-географічних та економічних передумов, провівши радикальні 

реформи в економічній сфері. Про результати реформ  певною мірою свідчать 

показники ВВП на душу населення та залучення іноземних інвестицій, наведені 

в таблиці 1.1.  

Все вище зазначене дає змогу з достовірністю говорити про перетворення 

регіону з об’єкту міжнародного життя (своєрідної буферної зони, якою він був 

протягом ХХ ст.) в повноправного його суб’єкта. До того ж утворення нової 

буферної зони може викликати безліч конфліктів. Особливість її виникнення в 

новітній період полягає в стихійності процесу. Майбутня роль регіону і його 

призначення ще не зовсім чітко видимі, зважаючи на його важливість у 

світовому процесі, адже, синтезованим висновком всіх геополітичних концепцій 

є наступний: ”Хто володіє Центральною Європою, той володіє світом”. Однак, 

незаперечним є дієве бажання всіх центральноєвропейських держав, окрім 

Білорусі, стати повноправними членами Європейського Союзу та НАТО.  

Складовими першого у 2004 році стануть Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, 

Словаччина, Угорщина, Словенія. У другу хвилю розширення ЄС потрапили 

Хорватія, Болгарія. Щодо розширення НАТО, то цей процес відбувається 

набагато інтенсивніше, і окрім Польщі, Чехії та Угорщини, які є повноправними 

учасниками організації, до неї на Празькому самміті запрошено ще вісім 

центральноєвропейських держав. На цьому фоні особливою є політика України, 

що продовжує балансувати між Європою і Росією, хоча така політика вже давно 

себе вичерпала  і приносить набагато більше мінусів ніж плюсів.  

Отже, історія формування політичної та економічної карти Центральної 

Європи свідчить про спільність історичної долі та політичних традицій держав 

регіону (приналежність до Австро-Угорщини, Османської чи Російської імперій; 

міжвоєнної буферної зони, якою він був не лише в концепціях Х.Маккіндера, 

Н.Спайкмена, С.Коуена, а й в дійсності; РЕВ, ОВД тощо), що є сприятливим 
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політико-географічним аспектом подальшої їх інтеграції. Своєрідність України, 

яка головним чином полягає у відсутності власної державності протягом ХХ ст., 

не може стати причиною штучного вилучення з регіону, тим паче, що сучасні 

внутрішні та зовнішні орієнтири всіх країн співпадають - побудова ринкової 

економіки, членство в ЄС тощо. 

Таблиця 1.1. 

Деякі макроекономічні показники країн Центральної Європи (2000 рік) 
 

 ВВП на 

душу 

населення 

в ПКС дол. 

Експорт, 

млрд. дол. 

Імпорт, 

млрд. дол. 

ПІ І 

1989-

2000рр, 

млн. дол. 

ІРЛП, 

місце Держава 

Албанія 3189 335 1370 369 85 

Білорусь 6876 5922 6664 267 53 

Болгарія 5071 3925 5409 1000 57 

Боснія і Герцеговина 707
* 

554 2700 … … 

Естонія 8355 2933 4093 809 44 

Латвія 6264 1723 2945 1287 50 

Литва 6656 3004 4835 612 47 

КЮР Македонія 4651 1410 1980 65 60 

Молдова 2637 640 1011 249 98 

Польща 8450 27397 45903 84442 38 

Румунія 6041 8505 10392 2389 58 

Сербія і Чорногорія 1224
* 

1700 2600 … … 

Словаччина 10591 10195 11300 912 35 

Словенія 15977 8604 9952 1074 29 

Угорщина 11430 24950 27923 15403 36 

Україна 3458 11425 12800 2096 74 

Хорватія 7387 4280 7777 1276 46 

Чехія 13018 26861 28986 7473 33 
 

Примітка: 
* 
- дані на 1999 рік 

 

Власне самоствердження України великою мірою залежить від того, 

наскільки швидко вона зможе стати складовою Центральної Європи економічно 

і політично. В культурній приналежності нашої держави до Центральної Європи, 

за висловом  З.Бжезинського, ніхто не сумнівається  [1]. Україні необхідно не 

лише усвідомити, що більшість країн ЦЄ будуть (є) частиною НАТО, а згодом і 

ЄС,  а  й цілеспрямовано наповнювати реальними справами свій 

євроатлантичний вектор, тим паче маючи вже сьогодні підтримку у цьому 

Польщі, Угорщини та деяких інших центрально- та західноєвропейських  

держав.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
 

В статті розглянуто основні напрями зрушень в структурі зовнішньої 

торгівлі України. 

The mainstream changes in the foreign trading pattern of Ukraine was laboured 

in the article.  

 

Хоча економічне становище в Україні в останній час починає 

стабілізуватися, однак кризові явища ще продовжують чинити на нього 

негативний вплив. В значної мірі вихід з кризи гальмується невідповідністю 

структури та обсягів експорту потребам і можливостям держави. По-перше слід 

відмітити, що характерною особливістю зовнішньоекономічних зв'язків України 

в галузі експорту є його сировинна спрямованість. 

По-друге, вітчизняні експортери працюють у надзвичайно складних 

умовах (високий рівень податків, складна законодавча база, практична 

відсутність системи страхування і кредитування та ін.). А це викликає 

скорочення обсягів експорту і надходжень валюти, посилює тягу до 

використання бартерних операцій, сприяє приховуванню валюти. 

Стан економіки України в основному пов'язаний з неадекватністю її 

структури сучасним   умовам відтворення, потребам  науково-технічного  

прогресу,  місцю  України  в міжнародному  поділі   праці.   Характерною   

особливістю зовнішньоекономічних зв'язків України є не тільки сировинна 

спрямованість експорту, але і необхідність імпорту у великих обсягах паливно-

енергетичних ресурсів. 

Досить обмеженою є і наукова база зовнішньоекономічної діяльності. 

Відсутні наукові обгрунтування важливіших напрямків державного регулювання 

розвитку експорту, його спрямованості і ефективності. 

Сфера зовнішньої торгівлі займає важливе місце в економіці України. 

Сьогодні у валовому внутрішньому продукті країни майже 40% займають 

експортні поставки. Завдяки низці заходів, здійснених протягом 1995-1997 років, 

зовнішньоторговельний обіг України збільшився на 38,9% (10,5 млрд.дол.), в т.ч. 

експорт - на 47% (6,1 млрд.дол.), а імпорт - на 31,5% (4,1 млрд.дол.). 
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Уже в 1997 р. було досягнуто позитивне сальдо у зовнішньоторговельному 

балансі в сумі 424 млн.дол. проти негативного - в розмірі 1,2 млрд.дол. у 1995 

році. Його позитивне значення зберігалося і в наступні роки [І]. 

Протягом   1996-2000   років   відбувалася   регіональна переорієнтація 

зовнішньої торгівлі України: у розподілі експорту та імпорту товарів акцент 

змістився до західних країн. Так, якщо в 1996 питома вага країн СНД та Балтії в 

загальному обсязі експорту становила 56,9%, а інших країн світу - 43,1%, то у 

2000 співвідношення змінилися: 35,5% та 64,4% відповідно  (табл. 1). Щодо 

імпорту товарів, то зміни в географічній структурі були теж досить відчутними. 

Частка країн СНД та Балтії в загальному імпорті товарів скоротилася на 6,8 

відсоткового пункту (з 65,1% у 1996 до 58,3% у 2000) [2]. 

Таблиця 1 

Розподіл експорту та імпорту товарів за географічними регіонами 

 у 1996-2000 роках [2] 

(питома вага у загальному експорті та імпорті, %) 
 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 

Експорт товарів: 

до країн СНД та Балтії 56,9 44,4 38,5 35,8 35,5 

до інших країн світу 43,1 55,6 61,5 63,8 64,4 

Імпорт товарів: 

з країн СНД та Балтії 65,1 60,2 55,5 57,3 58,3 

до інших країн світу 34,9 39,8 44,5 42,7 41,7 

 

Географічна диверсифікація українського експорту, що відбувалася за 

рахунок спрямування частки товарів до країн Європи та Америки, мала б 

позитивний характер, якби обсяги експорту товарів на нових ринках зростали 

темпами, які випереджали скорочення обсягів поставок на традиційні ринки 

країн СНД і головним чином Росії. 

Проте,  незважаючи  на  вищенаведені  дані,  основним торговельним 

партнером України залишається Російська Федерація. За даними Держкомстату, 

в 2000 році обсяги експортних поставок товарів,  що  здійснювалися  в  

Російську  Федерацію,  були найбільшими порівняно з іншими основними 

країнами-партнерами і становили 24,1% від загального обсягу експорту. 

Найбільші імпортні надходження були з цієї ж країни (41,7% від загального 

обсягу імпорту) [2]. 

Торговельні стосунки з Російською Федерацією протягом майже всіх років 

незалежності України були складними, навіть беручи до уваги існування 

домовленості про вільну торгівлю. Однак незаперечним є той факт, що Росія 

залишатиметься нашим головним торговельним партнером, принаймні у 

найближчі роки. Питома вага Росії у зовнішньоторговельному обігу України у 

2001 році становила 32,0%. 

За 2001 р. загальний товарообіг з Російською Федерацією (товарів та 

послуг) становив 11 млрд. 751,2 млн.дол. та збільшився порівняно з 2000 роком 
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на 1,5%, або на 176,9 млн.дол., у т.ч. товарів (без послуг) - 9 млрд. 439,0 млн.дол. 

та збільшився порівняно з 2000 р. на 1,6%, або на 152,5 млн.дол. 

При цьому: 

- загальний експорт товарів і послуг порівняно з 2000 р. збільшився на 

3,2% (176,3 млн.дол.), і становив 5 млрд. 741,0 млн.дол.; у т.ч. експорт товарів 

(без послуг) збільшився на 4,7% (163,9 млн.дол.), і становив 3 млрд. 679,5 

млн.дол.; 

- загальний імпорт товарів та послуг порівняно з 2000 р. збільшився на 

0,01% (0,6 млн.дол.), і становив 6 млрд. 10,2 млн.дол.; у т.ч. імпорт товарів (без 

послуг) зменшився на 0,2% (11,4 млн.дол.), і становив 5 млрд. 813,5 млн.дол; 

- негативне сальдо склалося у розмірі 269,2 млн.дол. проти від'ємного 

сальдо 444,9 млн.дол. у 2000 р., у т.ч. у торгівлі товарами (без урахування 

послуг) негативне сальдо становить 2134,0 млн.дол. проти  2309,3 млн.дол. у 

2000 році. 

У структурі загального торговельного обігу за 2001 р. торгівля послугами, 

роботами зайняла 19,2%, у т.ч. у загальному обсязі експорту послуги, роботи 

становили 35,9%, у загальному обсязі імпорту - 3,3%. 

У структурі українського експорту товари становили 64,1% (за 2000 р. - 

63,2%). Серед товарних груп найбільш вагоме місце зайняли: продукція 

машинобудування - 17,3% загального експорту (за 2000 рік - 14,7%), продукція 

металургійної промисловості -16,7% (19,0%), продовольство - 11,8% (10,9%), 

продукція хімічної промисловості - 9,0% (10,6%), продукція легкої 

промисловості -1,4% (1,1%), мінеральні продукти та руди - 1,1% (0,9%). 

В  експорті  послуг  понад  80%  становили   послуги трубопровідного 

транспорту. 

У структурі загального імпорту з РФ за 2001 р. енергоносії становили 

55,8% (за 2000 рік - 61,4% загального імпорту). 

Серед інших товарних груп значну питому вагу у імпорті зайняла 

продукція машинобудування - 16,7% загальнбго імпорту (за 2000 р. - 13,9%), 

продукція металургійної промисловості - 5,3% (4,1%), мінеральні продукти та 

руди - 2,8% (4,1%), продукція хімічної  промисловості   -  6,2%  (5,9%),  

продукція  легкої промисловості - 1,4% (1,2%) та ін. 

Аналіз показує, що обсяги експорту товарів перевищили рівні 1998-2000 

років. У липні-грудні 2001 р. спостерігалося зниження обсягів експорту у зв'язку 

з введенням російською стороною нового Податкового кодексу. Середньо-

місячні обсяги експорту товарів у другій половині 2001 р. становили 249,7 

млн.дол. проти 363,6 млн.дол. у першій половині 2001 р. та знизилися на 31,3%. 

Така негативна тенденція у торгівлі між Україною та Російською 

Федерацією спостерігається й у 2002 р. 

За січень-лютий 2002 р. (за розрахунковими даними) загальний товарообіг 

з Російською Федерацією (товарів та послуг) становив  1 млрд. 616,6 млн.дол. та 

зменшився порівняно з аналогічним періодом 2001 р. на 16,4% (316,8 млн.дол.), 

у т.ч. товарів (без послуг) -  1 млрд. 190,4 млн.дол., та зменшився порівняно з 

аналогічним періодом   2001 р. на 21,0% (316,8 млн.дол.). При цьому: 

- загальний експорт товарів і послуг порівняно з аналогічним періодом 
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2001 р. зменшився на 15,6% (150,1 млн.дол.), і становив             813,3 млн.дол.; у 

т.ч. експорт товарів (без послуг) зменшився на 26,0%   (150,1 млн.дол.), і 

становив 428,1 млн.дол.; 

- загальний імпорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом 

2001 р. зменшився на 17,2% (166,7 млн.дол.), і становив             803,3 млн.дол.; у 

т.ч. імпорт товарів (без послуг) зменшився на 17,9% (166,7 млн.дол.), і становив 

762,3 млн.дол.; 

- позитивне сальдо склалося у розмірі 10,0 млн.дол. проти від'ємного 

сальдо 6,6 млн.дол. у січні-лютому 2001 р., у т.ч. у торгівлі товарами (без 

врахування послуг) негативне сальдо становить 334,2 млн.дол. проти       350,8 

млн.дол. у січні-лютому 2001 році. 

Слід зазначити, що обсяги експорту товарів у січні-лютому 2002 року, 

поступаючись обсягам січня-лютого 2001 р., все ж таки більші, ніж у січні-

лютому 2000 та 1999 рр. відповідно на 15,2 та 88,1% [З]. 

Уповільнення розвитку світової економки та зменшення актив-ності 

на зовнішньому ринку, а саме: погіршення економічної ситуації в США, гальму-

вання темпів розвитку країн азіатського регіону та в межах Європейського 

союзу призвело до зменшення попиту на сировинні ресурси в цих регіонах, але 

відчутно не позначилось на обсягах зовнішньої торгівлі України. Разом з тим, 

негативний  вплив  на динаміку  зовнішньої  торгівлі  мало запровадження 

окремих санкцій з боку інших країн, а також наслідки подій 11 вересня. 

Ситуація на зовнішніх ринках почала погіршуватись з II півріччя звітного 

року. Введення нових правил оподаткування українського експорту в Росії у 

зв'язку із вступом з 1 липня у дію нового російського Податкового кодексу та 

обмеження доступу металургійних підприємств до ринків країн-найбільших 

торгівельних партнерів стали головними чинниками погіршення кон'юнктури. 

Так, темпи зростання експорту товарів у Росію за 10 місяців 2001 року 

уповільнились до 112,8% проти 146,7% за 2000 рік. Частка всього експорту 

товарів у ВВП скоротилась з 60,2% у II кварталі до 47,2% у III кварталі. 

Протягом 2001 року проти продукції походженням з України 

компетентними органами 8-и країн світу та економічних угрупувань було 

порушено 14 антидемпінгових, спеціальних та компенсаційних розслідувань, 

зокрема з боку Російської Федерації, Республіки Білорусь, США, ЄС, Канади, 

Аргентини, Бразилії, Індії. Основним об'єктом порушених в 2001 році 

розслідувань була металопродукція, на яку припадає 57% всіх розслідувань, а 

також тютюнові вироби, карамель, компресори для холодильного устаткування, 

нітрат амонію, феросиліцій. 

Наприкінці 2001 року було прийнято новий Митний кодекс, яким у 

національному законодавстві закріплено основні положення ряду міжнародних 

конвенцій та угод з питань митної справи, у тому числі тих, до яких Україна 

поки що лише має намір приєднатися, а саме - ГАТТ/СОТ, Конвенції про 

гармонізовану систему опису та кодування товарів, Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове 

ввезення, що значно розширює перспективи виходу України на світовий ринок. 

Кодексом  встановлено норму щодо єдиного  порядку застосування 
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митних процедур незалежно від країни-власника товарів, вантажів, 

транспортних засобів; регламентовано види митних режимів, які застосовуються 

при переміщенні товарів через митний кордон України, а також особливості 

митних процедур; встановлено більш гнучкий принцип побудови митного 

тарифу України, який тепер відповідає вимогам ГАТТ/СОТ; скасовано митні 

збори -  залишено лише плату за надання митними органами деяких видів 

послуг, кількість яких мінімальна [4]. 

Зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами у 2001 році 

збільшився на 10,4% порівняно з 2000 роком і склав, за оцінками, 36,6 

млрд.дол.США. 

Сальдо      торговельного балансу очікується позитивним у сумі       3,2 

млрд.дол.США, що на 264,8 млн.дол.США. краще ніж у 2000 році. 

Відбувалось  подальше зростання  експорту  товарів  та послуг. Його 

обсяги у 2001 році склали   19,9   млрд.дол.США   і збільшилися у порівнянні з 

2000 роком на 10,3%. Обсяги експорту товарів зросли на 12,9% або на       1,9 

млрд.дол.США.  (рис.1, рис.2) 
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі  та послугами у 2000-2001 роках. (Джерело: 

2000р. – Держкомстат, 2001 р. – Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.) 
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Рис. 2 . Основні країни-партнери в експорті товарів у 2001 році  

 

За рахунок нарощування поставок неблагородних металів та виробів з 

них забезпечено 21,4% загального приросту експорту товарів, мінеральних 

продуктів - 15,9%, продукції АПК -22,1%, машин та устаткування-27,9%, легкої 

промисловості - 5,9%. 

Поліпшилася загальна структура експорту: питома вага продукції 

машинобудування та металообробки у загальній структурі експорту товарів 

зросла з 12,6% в 2000 році до 14,2% в 2001 році. Частка продукції 

агропромислового комплексу збільшилась з 9,0% у 2000 році до 10,8% в 2001 
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році. Продукції металургійного комплексу продовжує належати третина 

загального обсягу експорту товарів. 

Компетентними органами країн світу та економічних угруповань було 

визнано ринковий статус українських підприємств в контексті антидемпінгових 

розслідувань:             

- в ЄС у рамках антидемпінгового розслідування щодо імпорту 

українського карбаміду Черкаське ВАТ "Азот" та Горловське ВАТ "Концерн 

"Стірол" отримали статус підприємств, які діють в умовах ринкової економіки; 

- у Канаді у рамках антидемпінгового розслідування щодо імпорту 

української арматури було визнано ринковий статус української металургійної 

галузі [4]. 

Проблеми та перешкоди розвитку зовнішньої торгівлі України у 2002:  

- Залежність української економіки від коливань на зовнішніх ринках. В 

цій ситуації збереження експортного потенціалу можливо лише за умови 

структурної перебудови економіки з метою створення виробництв, здатних 

конкурувати на зовнішніх ринках. Рейтинг країни в останні роки в цьому 

сегменті ринку не поліпшується і на даний час Україна знаходиться в шостому 

десятку країн за оцінкою конкурентноздатності. 

- Недосконала структура експорту  товарів  України: залишається 

високою частка енергоємної продукції. Практично половина експорту 

створюється за рахунок металургійної та хімічної промисловості, які  є 

основними  споживачами  енергоносіїв. Залежність від поставок енергоносіїв не 

дозволяє Україні здійснювати більш гнучку політику у сфері зовнішньої 

торгівлі. 

- Затягування процесу приєднання до СОТ та створення зони вільної 

торгівлі в рамках країн СНД. 

- Недотримання українськими суб'єктами господарювання міжнародних 

норм і правил торгівлі, зокрема правил цінової конкуренції, призводить до 

втрати деяких традиційних та перспективних ринків збуту у наслідок 

застосування окремими країнами обмежень щодо імпорту продукції 

походженням з України. 

- Запровадження обмежень у відповідь на недотримання Україною угод 

про захист інтелектуальної власності. 

- Введення з 1 травня 2001 року квот на поставки труб сталевих та з  1 

липня 2001 року справляння ПДВ "за країною призначення" відповідно до 

нового Податкового кодексу Російської Федерації, а також застосування 

спеціального додаткового мита до української патоки та карамелі роблять 

досягнення в розвитку експорту до Росії менш результативними. 

- Нерозвиненість   фінансових   інструментів   розвитку експорту 

високотехнологічної продукції і послуг. Компенсувати негативні тенденції в 

розвитку експорту можливо за рахунок впровадження сучасних фінансових 

інструментів розвитку експорту високотехнологічної продукції з високою 

доданою вартістю, а також експорту послуг. Для цього потрібно у 2002 році, 

прийняти Закон України "Про державну підтримку страхування і кредитування 

експорту" та створити необхідну інституціональну структуру на основі 
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бюджетних коштів [4]. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 
 

Зроблено короткий огляд інтеграційних процесів у Європі. Робиться 

короткий огляд методології суспільно-географічного дослідження даної 

проблеми, розглядаються головні закономірності протікання інтеграційних 

процесів на основі загальної теорії систем. Розглядаються перспективи України 

у Європейському інтеграційному процесі. 

Short survey of the problem of integrational processes in Europe is made. Short 

overview of human geography research methodology is made. Main regularities of 

integration process running are analysed basing on the general systems theory. 

Ukrainian prospects of European integration are discussed. 

 

Серед актуальних проблем сучасності, до яких прикута увага дослідників з 

різних галузей науки, в тому числі і географії, є інтеграційні процеси, що 

набувають все більшого значення у сучасному розвитку людства.  

У контексті глобалізації, що характеризує теперішню стадію розвитку 

світової спільноти, чітко виділяються процеси регіональної інтеграції та 

міжрегіонального протистояння, що є наслідками структурних змін суспільно-

географічних систем, підвищенням рівня їх структурної складності. Посилення 

міжнаціональних зв’язків протікає в межах регіональних одиниць, що утворю-

ють середовище з систем однакового рангу, формуючи оптимальну структуру 

для функціонування світового господарства на основі законів географічного 

поділу праці і територіальної концентрації. Іде процес виділення суспільно-

географічних одиниць, які за своєю суттю аналогічні суспільно-географічним 

районам держави. У той же час, світові диспропорції виступають фактором, що 

зумовлює геополітичну напруженість між макрорегіонами (центрами світової 

сили і периферією [6, с. 43-48]), поля впливу яких перетинаються. 
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Для України найактуальнішим регіональним інтеграційним процесом є 

формування Об’єднаної Європи. Відносини між Україною і ЄС визначають 

економічну та геополітичну стабільність нашої держави. Сьогодні перед 

Україною стоїть загроза бути відмежованою від Європи "захисним" кордоном, 

що може пройти по західних кордонах України. Всебічне вивчення інтеграційних 

процесів у Європі, аналіз досвіду європейських країн дають змогу долучити 

Україну до світових трендів, вивести її з периферійного геополітичного 

положення і включити до глобальних процесів розвитку. 

Дослідження європейської інтеграції передбачає два основних завдання:  

- вивчення проблеми на теоретико-методологічному рівні, що передбачає 

формування спеціальної методики дослідження і обгрунтування базових 

закономірностей, які пояснюють протікання конкретних процесів; 

- вивчення основних параметрів Європейського Союзу з метою розробки та 

впровадження заходів щодо розвитку відносин України з Європейським 

Співтовариством. 

Методологічна база вивчення інтеграції базується на загальній 

методології суспільно-географічних досліджень. Даний процес відноситься до 

класу компонентно-структурних процесів, що полягають в ускладненні 

структури суспільно-географічних об’єктів за рахунок посилення та 

диверсифікації взаємозв’язків між структурними підсистемами [5, с. 74]. 

Особливий характер предмету дослідження визначає переваги наступних 

головних методів, що можуть бути застосовані з більшою віддачею: 

1. Системний аналіз, який розглядає інтеграційні утворення як складні 

динамічні системи, що дозволяє проводити повніший структурний аналіз і 

прогнозувати їх поведінку. 

2. Метод моделювання, який дає широкі можливості для розгляду 

інтеграційних процесів на основі ряду аналогій, що дають змогу на основі 

відносно простих прикладів розібратися у суті того чи іншого процесу і 

спрогнозувати його наслідки. 

3. Метод моделювання нерозривно пов’язаний з абстрагуванням і 

формалізацією інтеграційних утворень і процесів. Суспільно-географічні 

системи є дуже складними, тому при побудові моделей не можливо врахувати усі 

особливості конкретного об’єкта. Тому виділяються лише найістотніші в 

контексті конкретної проблеми. 

4. При вивченні політичних аспектів інтеграції позитивні результати дає 

історичний метод дослідження. Оцінка політико-географічних тенденцій часто 

проводиться на основі історичних прикладів. Метод базується на уявленні про 

спіралевидний розвиток людства, за яким на фоні поступального прогресу 

спостерігаються цикли, що мають спільні риси в різні історичні епохи [2]. 

5. При вивченні економічних тенденцій у інтеграційних процесах широко 

застосовується метод статистичного аналізу. Джерелами, як правило, 

виступають системи національних рахунків держав, а також періодичні звіти 

розвитку, що стандартизовані для більшості країн світу. 

6. Специфічними методами географії є районування, що полягає у 

виділенні регіонів у межах досліджуваних інтеграційних утворень, їх 
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територіальній систематизації, і картографічний метод, без якого не обходиться 

жодне географічне дослідження. 

Аналіз інтеграційних процесів дозволяє виділити наступні закономірності 

їх протікання: 

- інтеграція  діалектично пов’язана з процесом дезінтеграції, при чому 

обидва процеси часто зустрічаються одночасно в одному регіоні; 

- інтеграційні (дезінтеграційні) процеси спрямовані на вирівнювання 

рівнів структурної складності суспільно-географічних систем у середовищі їх 

існування (так у другій половині ХХ ст. спостерігалася тенденція виділення 

національних держав у своїх етнічних межах); 

- стійкі і глибокі інтеграційні утворення, на нашу думку, можуть 

формуватися лише на спільній суперетнічній базі, без якої політичні, економічні 

тощо союзи виявляються короткостроковими і нестабільними; 

- початковий імпульс для початку інтеграційних (або дезінтеграційних) 

процесів отримується за рахунок різких зрушень розвитку людського суспільства, 

що зумовлюють якісні структурні зміни суспільної організації. Подальший 

процес, формує середовище більш чи менш однорідних систем і аналогічні 

процеси розходяться від географічного джерела їх появи.  

Основою таких зрушень виступають науково-технічні, військові 

досягнення, нові форми державно-політичної організації суспільства тощо. 

Прикладами можуть бути:  

- великі географічні відкриття, що розпочали епоху колонізації і розвитку 

імперіалізму; 

- інтенсивний розвиток у галузі військових озброєнь на прикінці ХІХ – 

поч. ХХ ст. сприяв формування таких військово-політичних об’єднань як 

Антанта, Троїстий Союз, пізніше гітлерівська коаліція та ін.; 

- посилення впливу демократії як найпрогресивнішої форми організації 

суспільних відносин призвело до появи протягом другої половини ХХ ст. великої 

кількості національних держав у їх етнічних межах; 

- протікання глобалізаційних перетворень наприкінці ХХ – на поч. ХХІ 

ст. сприяє нівелюванню національних відмінностей, а диспропорції світового 

розвитку обумовлюють формування інтеграційних об’єднань в межах великих 

географічних регіонів (ЄС, НАФТА, АТР тощо). 

Як уже зазначалося, для України найактуальнішим є вивчення параметрів 

Європейського Союзу, як найважливішого стратегічно інтеграційного утворення.  

Європа, як відносно однорідний суспільно-географічний простір, стала на 

шлях бурхливого розвитку ринкової економіки і капіталістичної форми 

господарювання. Сутність ринкової економіки західного типу  передбачає 

постійне розширення виробничих процесів, постійне розширення обсягів 

виробництва. Це вимагає, з одного боку, залучення якомога більшої кількості 

факторів виробництва (землі, праці і капіталу), а з іншого - знаходження способів 

їх найефективнішого використання. Саме підвищення ефективності суспільної 

діяльності сприяло формуванню регіональних галузевих об’єднань, таких як 

Європейське об’єднання вугілля і сталі (виникло на основі Паризького договору 
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1951 р.), Європейське об’єднання з атомної енергії (ЄВРОАТОМ - створене у 

1957 р. відповідно до Римського договору).  

Неоднорідність географічного простору створює передумови для 

формування територіальної спеціалізації людської діяльності. При зростанні 

масштабів цієї діяльності виникає потреба укрупнення структурних 

господарських одиниць. При цьому мусить враховуватись і географічний 

фактор. В умовах, коли інтенсифікуються виробничі і виробничо-споживчі 

зв’язки, що матеріально виражається у збільшенні міждержавних потоків 

сировини, товарів і послуг (а з переходом до інформаційного суспільства ще й 

інформації), кордони національних держав відіграють роль бар’єрів розвитку.  

Кожна з національних господарських систем потребує збільшення 

кількості входів і виходів для інтенсивної взаємодії. Динамічні перетворення, 

яких зазнають системні елементи, призводять до формування наднаціональних 

галузевих систем (таких як ЄВРОАТОМ або Європейське об’єднання вугілля і 

сталі). Оскільки усі компоненти системи взаємопов’язані між собою, 

формування таких утворень вимагає аналогічних структурних змін у всіх 

сферах, в першу чергу щодо факторів виробництва.  

Це означає, що для ефективного функціонування міжнаціональних 

галузевих об’єднань необхідно вивести на міжнародний рівень потоки трудових 

ресурсів, капіталу і технологій. Важливою умовою розвитку є формування 

спільного правового регулювання суспільних процесів. Об’єктивні географічні 

та економічні закони зумовлюють необхідність скасування штучних бар’єрів на 

шляху процесів регіональної спеціалізації, виробничої інтеграції та 

кооперування. 

Враховуючи цю закономірність, у 1957 р. при підписанні Римського 

договору було прийняте рішення про створення Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС), яке об’єднало в собі два зазначені вище об’єднання і 

включало шість країн: Німеччину, Францію, Нідерланди, Бельгію, Люксембург 

та Італію. ЄЕС, або Спільний ринок, передбачав формування економічного 

простору, в межах якого знімалися обмеження на рух ресурсів, гармонізувалися 

основні політичні курси і встановлювалися єдині зовнішні митні тарифи. Ство-

рення ЄЕС заклало початок формування сучасного Європейського Союзу, що 

складається вже з п’ятнадцяти країн і веде політику розширення. [4, с. 153-72] 

Суть процесу з точки зору загальної теорії систем (за У. Ешбі [7]) полягає 

у формуванні єдиної економічної системи з ряду менших (об’єднання 

національних економічних просторів  у загальний Європейський). При цьому 

спілкування економіки Європи з оточуючим світом (зовнішня торгівля) стало 

здійснюватися через єдині для всіх національних країн входи і виходи 

економічної системи (митні тарифи).  

У 1967 р. відбулося злиття виконавчих органів ЄЕС, ЄВРОАТОМа і 

об’єднання вугілля і сталі. В результаті була отримана базова структура, що 

визнається і нині як Європейське Співтовариство (ЄС). Основними інститутами 

його стали Європейський Парламент, Європейська Комісія, Європейська Рада і 

Європейський Суд. Формування цих органів означає утворення управлінської 

підсистеми (регулятора) Об’єднаної Європи. [3, с. 98-99] 
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З 1973 року до ЄС приєдналися Великобританія, Данія, Ірландія, з 1981р. - 

Греція, з 1986 р. - Іспанія і Португалія. 

З 1992 року було підписано Маастріхтський договір, яким було засновано 

ЄС як Європейський Союз, що передбачав крім Європейського Економічного 

Співтовариства політичний і валютний союз. Таким чином було засновано 

міжурядове співробітництво у галузі зовнішньої (по відношенню до всієї 

Європи) політики, безпеки, а також правосуддя і внутрішніх справ. В галузі 

економіки розпочалося формування єдиної "кровоносної системи" - валютного 

союзу. Підписання Маастрихтського договору стало підгрунтям для розвитку 

подальшої політичної інтеграції.  

Наступним кроком стало підписання Амстердамського договору у 1997 

році, який заклав орієнтири подальшого розвитку ЄС на ХХІ століття. Основни-

ми напрямками стали завершення формування єдиного європейського простору і 

розширення Союзу за рахунок приєднання нових членів з Центральної та 

Східної Європи. З 1999 р. введено єдину грошову одиницю - Євро. 

Етап розвитку Європи у дев’яностих роках ХХ ст. є особливо важливим, 

оскільки він характеризується остаточним оформленням Європи як єдиної 

суспільно-географічної системи, що починає окреслювати свої географічні межі 

і діяти на міжнародній арені як єдине ціле. Формування єдиних входів і виходів  

Європейської системи впорядковує різнонаправлені вектори впливу держав 

Європи на зовнішній світ, що призводить до вибухоподібного посилення 

сумарного впливу. Цим визначається збільшення геополітичного впливу Європи 

у світі.  

Географічні межі об’єднання також зумовлюються дією об’єктивних 

факторів і не можуть визначатися лише волею окремих політиків або політичних 

еліт тієї чи іншої країни. На нашу думку, такими факторами виступають риси 

суперетнічної та культурної ідентичності, що передбачає подібні світогляд, 

уявлення щодо побудови суспільства, набору цінностей, однаковий спосіб 

господарської діяльності.  

Врахування даного фактору ставить під сумнів можливість розширення 

Європи далі на схід від Прибалтики, Польщі, Словаччини, Угорщини, і Хорватії, 

а також за рахунок приєднання Туреччини. З іншого боку, якщо таке 

розширення справді відбудеться, сумнівною стає стійкість ЄС.  

На сучасному ж історичному етапі Європейський Союз характеризується 

цілісністю і єдністю, не зважаючи на внутрішні диспропорції, що у ньому 

існують. 

ЄС готовий до співпраці з Україною на основі стандартів, розроблених 

для зовнішніх партнерів. Головними серед них є принципи 

зовнішньоторговельних відносин за стандартами СОТ, розвиток демократичного 

правового суспільства, стимулювання розвитку ринкової економіки, приведення 

основних макроекономічних показників у відповідність із європейськими 

нормами, що виражаються не в абсолютних величинах, а в макроекономічних 

пропорціях і тенденціях. 

Головними факторами, що визначають можливість вступу до Об’єднаної 

Європи є стабільне зростання ВВП, ВНП і НД, бездефіцитність бюджету, 
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низький рівень інфляції і безробіття, лібералізація зовнішньої торгівлі, 

відповідність внутрішнього законодавства світовим демократичним нормам 

(відсутність смертної кари, забезпечення прав і свобод людини, передбачених 

Міжнародним Гуманітарним Правом). Особливим аспектом у стосунках між 

Україною і Європою є регулювання міграційної ситуації, адже міжнародні 

трудові міграційні потоки є важливим геополітичним чинником, що визначає 

розвиток регіонів [1, с. 186].  

Таким чином, європейська інтеграція виступає об’єктивним процесом, 

обумовленим особливостями сучасних економічних і політичних тенденцій. 

Даний процес супроводжується формуванням раціональної територіальної 

структури господарських і міжнаціональних відносин, долучення до якої є вкрай 

бажаним для України. За умов стабілізації економіки, врегулювання міграційних 

проблем, Україна може розраховувати на відкритість кордонів Європи, що дало б 

змогу якнайповніше використати переваги географічного положення України як 

"містка" між сходом і заходом. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ АТРАКТИВНОСТІ 

ТЕРИТОРІЙ І МІСЦЕВОСТЕЙ В УКРАЇНІ  

ДЛЯ ПОТРЕБ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ 
 

Проаналізовано туристичну привабливість регіонів України з погляду 

іноземних туристів та визначено рейтинг туристичних об’єктів. 

From the point of view of foreign visitors the touristic attractivity of regions of 

Ukraine are analised and rating of well-know tourists objects are defined. 
 

Україна має потенційні шанси стати туристичною країною, якщо й не 

масштабу Італії чи Іспанії, то на рівні Чехії чи Угорщини. За інформацією, 

поданою Держкоммолодьспорттуризму, у 1999 році. в Україні реалізовано 

туристичних послух на суму 3,2 млрд. дол. США. Загалом в Україну в’їхали 11 
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млн. осіб, з яких з туристичною метою 4,2 млн. Серед іноземних туристів, які 

відвідали Україну в 1999 році, найбільшу кількість становили громадяни Росії 

(28,9 %), Молдови (24,8 %), Білорусі (13 %), Угорщини (12 %), Польщу (4,4 %), 

Чехії (1,4 %), Німеччини (1,4 %) та США (1,3 %). 

Говорячи про туристичну привабливість, належить розглядати її у всій 

розгорнутості, починаючи від природних умов, через історичні традиції та 

культурний доробок країни, і закінчуючи її сьогоднішніми досягненнями. Для 

розвитку туризму в Україні істотне значення мають умови географічного 

середовища та туристичні ресурси, що цим обумовлюються. Спостерігаючи за 

збільшенням обсягу туристичного руху варто звернути увагу на те, що він 

зосереджується на території з певним типом краєвиду, а саме – в горах та на 

морському узбережжі. Значно менше відвідуються туристами височини, а великі 

низинні простори взагалі пасивні в цьому відношенні. Природні цінності 

представляються по-різному в різних регіонах, однак туристична привабливість 

місцевості скрізь обумовлюється подібними елементами, зокрема такими як 

рельєф, розвинута водна мережа, багата рослинність і корисні кліматичні умови. 

Форма поверху, води, ліси – це елементи природного краєвиду, які створюють 

відповідні умови для відпочинку і представляють певні краєзнавчі цінності. А 

кліматичні умови виразно визначають форми туристичного руху в окремих 

краєвидах, що проявляються в тому, що на узбережжі сезон відпочинку 

обмежується літом, а в горах це значно довший зимовий сезон. Переважно 

незалежно від кліматичних умов відбувається лікування на курортах. 

Поряд з вищезгаданими туристичними цінностями, зумовленими 

природними чинниками, важливим джерелом туристичної привабливості країни 

є її цінності, зумовлені діяльністю людини в минулому та сучасності. Вони 

охоплюють сукупність культурних засобів країни, зокрема пам'ятки архітектури 

та мистецтва, які є істотними пізнавальними цілями в туризмі. Україна - 

незважаючи на величезні втрати в результаті багатьох воєн – має досить велику 

культурну спадщину, щоб бути спроможною конкурувати у цьому відношенні з 

іншими країнами Європи, крім, звичайно, тих, які є найбагатшими на пам'ятки 

минулого. Однак переважна більшість пам'яткових об'єктів та ансамблів вимагає 

реставрації, багато майже цілком знищених пам'яток варто було б 

реконструювати. 

Важливим елементом туристичної привабливості деяких регіонів України 

є прояви традиційної народної культури, які виражаються в оригінальних живих 

формах фольклору і винятковому багатстві народного мистецтва. Осередками 

туристичної зацікавленості є також місця найвизначніших битв за незалежність 

України, пам'яток мартирології. Велику краєзнавчу цінність мають об'єкти, 

пов'язані з плодами господарчої, суспільної та культурної діяльності сучасної 

України. 

Оцінка туристичної привабливості для потреб міжнародного туризму 

зустрічається з серйозними труднощами, адже при цьому потрібно враховувати 

численну кількість критеріїв оцінки. Вони повинні розрізнятися в залежності від 

категорії класифікованих цінностей і масштабу дослідження. Оцінку туристичні 

прива6ливості важко виконати однозначно і об'єктивно, вона може бути лише 
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приблизною і до певної міри суб'єктивною. У подібних розробках важко 

врахувати всі об'єкти та явища, що приваблюють туристів, однак деякі їх види та 

категорії можна визнати спільними для більшості людей, які подорожують з 

туристичною метою. 

Критерієм вибору місцевостей, які будуть тут представлені, є їх значення у 

державному масштабі. Регіональний чи місцевий масштаб вимагав би прийняття 

з інших засад і визнання туристичною цінністю ширшого спектру краєзнавчих 

об'єктів. Виконана оцінка туристичної привабливості базується на аналізі 

вартості даної території, стану її туристичної інфраструктури і впливу чинника 

транспортної доступності. При оцінці враховано популярність та відвідуваність 

як вираз туристичного зацікавлення, а також описи у спеціальній та туристичній 

літературі. Враховано також пізнавальне, дидактичне, естетичне і виховне 

значення тих місць, про які йде мова, їх унікальність, репрезентативність і 

зв'язок з історичними подіями. Пропонована типізація полягає на виборі 

найцікавіших для міжнародного туризму місцевостей і територій у 

загальнодержавному масштабі. Ці ресурси представлені кількома десятками 

місцевостей. Їх список складено по областям в алфавітному порядку. 

Окремі групи туристичних цінностей – природні, історичні та сучасні - 

накладаються одна на одну та взаємодіють у визначенні туристичної 

привабливості країни. Однак вони не вирішують значення даної місцевості для 

туризму. Адже активізація цінностей залежить від існування на даній території 

необхідної туристичної інфраструктури, причому головне значення мають 

транспортна доступність та наявність відповідних фондів розміщення, бази 

харчування тощо. 

Істотне значення для розвитку іноземного туризму має точне окреслення 

місцевостей і територій, на яких туристичний продукт повинен бути 

вдосконалений в першу чергу. Про виділення туристичних об'єктів і територій 

вирішують наступні чинники: 

1) Необхідність точного прийняття інвестиційних рішень. Стан знань про 

зумовленість розвитку туризму і ступеню туристичної привабливості має 

інтуїтивний характер. Досі не існує точної міри, яка б дозволила прийняти 

раціональні рішення щодо розміщення інвестицій. 

2) Потреба забезпечення господарям даних територій та представникам 

урядових агентств, які займаються питаннями розвитку туристичної 

інфраструктури, об'єктивної аргументації, щодо вибору майбутніх місць 

інвестицій. 

3) Мінімалізація ризику інвестицій. Обґрунтовані знання на тему ступеня 

туристичної привабливості дозволяють зменшити ризик помилок у розміщенні 

інвестицій. 

4 ) Потреба виділення нових потенційних невикористаних досі територій 

виникає з факту зростання потреб у нових місцях туристичних маршрутів. 

5) Можливість пристосування нових туристичних регіонів до типів 

туризму, що виникає зі знання попиту і бачення розвитку регіонів. 
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Запропоновану зірочкову класифікацію туристичних ресурсів України 

можна використати як з метою визначення інвестиційних пріоритетів, так і з 

метою реклами та просування туристичних цінностей на закордонних ринках. 

Для представлення оцінки туристичної атрактивності територій, 

місцевостей та об'єктів для потреб іноземного в’їзного туризму використано 

позначення туристичних ресурсів зірочками, що прийнято у путівниках 

"Мішлен" та “Поліглот”: 

*** - позначають ресурси, для відвідання яких варто організувати 

спеціальну подорож,  

** - вказують на особливості, для пізнання яких варто звернути зі шляху, 

 - місця, якими варто доповнити програму туристичного виїзду. 

Крім того, у стосунку до місцевостей і територій зірочки означають: 

*** – дуже високу артистичну й історичну вартість великих архітектурних 

ансамблів, унікальні природні об'єкти з високою пейзажною цінністю, 

** – високу артистичну й історичну вартість груп об'єктів, рідкісні природні 

об'єкти зі значною пейзажною цінністю, 

 - окремі пам’ятки і прояви культурної діяльності, цікаві природні об’єкти. 

Стосовно курортних (відпочинкових) місцевостей прийнято також наступні 

критерії:  

*** - великі курортно центри з розбудованою супутньою базою, 

** – осередки концентрації курортного туризму, велика база супутніх 

об'єктів, 

* - інші курортні місцевості. 

Таблиця 1. 

Класифікація туристичної привабливості територій, місцевостей та 

об’єктів на Україні для потреб іноземного в’їзного туризму 
 

Область, місцевість чи об’єкт  Категорія туристичної 

привабливості 

Переважаючий вид 

цінностей 

1 2 3 

Вінницька область 

Буша  * К 

Вінниця  ** К 

Вороновиця  * К 

Лядова  * К 

Немирів  ** К 

Тульчин ** К 

Волинська область 

Берестечко  ** К 

Володимир-Волинський ** К 

Зимне * К 

Луцьк ** К 

Олика ** К 

Шацький національний парк *** К 

Дніпропетровська область 

Номовосковськ * К 

Донецька область 

Дружківські скам’янілі дерева * К 
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Кам’яні могили ** КВ 

Слов’яногірськ ** К 

Хомутівський степ ** КВ 

Житомирська область 

Бердичів ** К 

Верхівня * К 

Житомир ** К 

Овруч * К 

Закарпатська область 

Воловець ** В 

Міжгір’я *** КВ 

Мукачеве ** К 

Свалява ** В 

Синєвир ** КВ 

Ужгород ** К 

Запорізька область 

Бердянська Коса ** КВ 

Запоріжжя ** К 

Коса Обиточна ** КВ 

Івано-Франківська область 

Ворохта * В 

Горгани ** КВ 

Івано-Франківськ ** К 

Карпатський Природний Парк *** КВ 

Коломия ** К 

Косів ** КВ 

Космач * КВ 

Криворівня ** В 

Крилос * К 

Манява ** К 

Рогатин * К 

Шевченкове * К 

Яремча ** В 

Київська область 

Біла Церква ** К 

Переяслав-Хмельницький ** К 

м.Київ *** К 

АР Крим  

Ай-Петрі *** КВ 

Алупка ** КВ 

Бахчисарай *** К 

Бальбецький каньон ** К 

Болотні вулкани * К 

Великий Каньон Криму *** КВ 

Водоспад Учансу * КВ 

Залісне * К 

Карадаг *** КВ 

Керч ** К 

Красний Мак * К 

Кудрине * К 

Мармурова печера ** К 

Мис-Мартьян ** КВ 
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Сімферополь ** К 

Старий Крим ** К 

Судак ** КВ 

Сфінкси * КВ 

Феодосія *** В 

Хаспра ** КВ 

Чатирдаг *** КВ 

Ялта *** В 

М. Севастополь ** К 

Львівська область 

Дрогобич ** К 

Жовкла ** К 

Золочів ** К 

Крехів * К 

Львів *** К 

Міжгір’я ** К 

Олесько ** К 

Підгірці ** К 

Розточчя ** КВ 

Свірж ** К 

Славське ** В 

Трускавець *** В 

Миколаївська область 

Миколаїв ** К 

Олівія * К 

Одеська область 

Білгород-Дністровський  ** К 

Дунайські Плавні ** КВ 

Затока ** В 

Ізмаїл ** К 

Національний парк Нижнього Дністра ** КВ 

Одеса *** КВ 

Полтавська область 

Великі Сорочинці * К 

Гоголеве * К 

Миргород ** В 

Мгар ** К 

Опішня * К 

Полтава ** К 

Рівненська область 

Дермань ** К 

Дубно ** К 

Клевань * К 

Корець * К 

Міжріччя ** К 

Острог ** К 

Плюшева * К 

Сумська область 

Глухів ** К 

Кролевець * К 

Охтирка ** К 

Путивль ** К 
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Ромни ** К 

Суми ** К 

Тернопільська область 

Бережани ** К 

Бучач ** К 

Збараж ** К 

Кременець ** К 

Кривче * К 

Медобори ** КВ 

Оптимістична Печера * К 

Почаїв ** К 

Теребовля  ** К 

Тернопіль ** К 

Харківська область 

Харків  ** К 

Ізюм * К 

Шарівка * К 

Херсонська область 

Асканія Нова ** КВ 

Херсон * К 

Хмельницька область 

Бакота  * К 

Долина Дністра ** К 

Кам’янець-Подільський *** К 

Меджибіж ** К 

Каньйон Смотрича * КВ 

Національний парк “Подільські Товтри” ** КВ 

Сатанів ** К 

Черкаська область 

Канів  ** К 

Корсунь-Шевченківський  * К 

Моринці ** К 

Умань ** КВ 

Чернівецька область 

Вижницький національний парк ** КВ 

Подвірне * К 

Хотин ** К 

Чернівці ** К 

Чернігівська область 

Батурин ** К 

Густиня * К 

Качанівка ** К 

Козелець * К 

Ніжин ** К 

Новгород-Сіверський  ** К 

Прилуки ** К 

Сокиринці * К 

Чернігів *** К 

 

Переважаючий вид ресурсів: 

К – краєзнавчі цінності 
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В – відпочинкові цінності 

КВ – краєзнавчо-відпочинкові цінності. 

 

1. Географічна Енциклопедія України, в 3-х томах, Київ, 1989-1993. 

2. Заставний Ф. Географія України. - Львів, 1999. 

3. Зінкевич О., Гуля В. Україна. Путівник. - Київ, Балтімор, 1993. 

4. Лесик О.В. Замки та монастирі України. - Львів, 1993. 

5. Макаров А. Світло українського бароко, Київ, 1994. 

6. Пам’ятники градостроительства и культуры Украинской ССР, в 4-х 

томах, Київ, 1983. 

7. Туристичні ресурси України. - Київ, 1996, 352 с. 

8. Україна: скарби музеїв і заповідників – путівник. - Київ, 1997. 

9. Adam Dylewski Ukraina – przewodnik praktyczny Pascal. - Bielsko-Biafa, 

2001. 

 

 

УДК 911.3 

Ван Ціншен, докторант, 

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

ПРОВІНЦІЇ ХЕНАНЬ (КНР) 
 

Прискорений розвиток рекреаційного господарства в Китаї потребує 

більшої конкретизації теорії рекреаційної географії та відповідного 

вдосконалення методики досліджень. У цьому контексті розглядається 

функціональна структура рекреаційного комплексу провінції Хенань  (КНР) та 

організаційно-функціональні особливості його територіальної організації. 

Rapidly development of recreational industry in China needs reinfication of theory 

in recreational geography and corresponding improvement in research method.  In this 

article, the author gives a preliminary study on functional structure of recreational 

complex of Henan provice and its organizing-functional characteristics in areal 

organization. 

 

Вид діяльності, який називають “рекреаційним господарством” або 

“індустрією туризму”, неспівставний з галузевою класифікацією господарства 

[1] чи  з систематикою видів економічної діяльності, прийнятою в Україні з 

липня 1997 р. [2]. Для їх співставлення і “стиковки” потрібний аналіз 

функціональної структури рекреаційного господарства за схемою, 

запропонованою О.Г.Топчієвим [2]. За таким підходом рекреаційне 

господарство являє собою міжгалузевий комплекс (чи макрокомплекс), який 

складається із кількох спеціалізованих (галузевих) рекреаційних підкомплексів. 

Багаторівнева ієрархічна структура рекреаційної діяльності (рис. 1 ) дозволяє 

розглядати Ії і на макрорівні – як сектори господарства, і на мезорівні – як галузі 

© Ван Ціншен, 2002 
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господарства, і на мікрорівні – як види діяльності населення та домашніх 

господарств. 

Туризм у провінції Хенань виступає як одна з провідних галузей 

господарства, частка якої у ВВП регіону становила 7% (2000 р.) проти 5% у 

цілому для країни [4]. Провінція розміщена у східно-центральній частині Китаю, 

по середній течії річки Хуанхе. Щорічний потік туристів тут сягає 325 тис., з 

яких 136,5 тис. – іноземні туристи. 

Хенань – колиска китайського народу та його культури. У сучасному Китаї 

близько 100 прізвищ є найбільш поширеними. З них 70% вийшли з провінції 

Хенань [5]. На даний час світова китайська діаспора перевищує 50 млн., і її слід 

розглядати як потужне джерело іноземних туристів до Китаю. 

Фольклорний рекреаційний підкомплекс представляє туристам давню й 

своєрідну культуру провінції Хенань. На даний час він має регіональний 

масштаб і знайомить туристів з традиційним побутом, житлом і селами (IV.1), а 

також народним мистецтвом провінції (IV.2). З часом цей під комплекс може 

набути національного рівня.  

Природний (ландшафтний) рекреаційний підкомплекс має високий 

ресурсний потенціал і виконує рекреаційні функції національного рівня. 

Найбільш аттрактивними його об’єктами , які формують відповідні цикли 

рекреаційної діяльності, є : водосховище Щаоланді на річці Хуанхе (V.1), гора 

Сун (V.2), термальні курорти (V.3), популярні рекреаційні ділянки (V.4), місця 

науково-експедиційного туризму (V.5), карстові ландшафти і печери (V.6). 

Гору Сун називають “Чжуньюуе” – центральною горою Китаю. Саме на ній 

розміщений храм Шаолінь. Популярними термальними курортами є Саньмень-

ща, Лушань, Луаньчжуань, Шанчен та ін. Рекреаційний цикл (V.4) представ-

лений ділянками середньо-гірської рекреації. Місцями науково-експедиційного 

туризму є державні заповідники та національні парки. Типові карстові 

ландшафти та печери розміщені у повітах Луаньчжуань, Гунй та Неньчжао. 

Підкомплекс виробництва туристичних товарів має локальний рівень 

розвитку, але має хороші передумови для виходу на регіональний і 

національний рівні. У його складі заклади й підприємства, що здійснюють 

проектування й виробництво туристичних товарів (VI.1) та реалізують їх (VI.2). 

Провінція Хенань – головний осередок китайської культури, уславлена 

виробництвом багатьох сувенірів, чаю, вин і продуктів. Серед них художня 

вишивка “Беньщю”, цінна порцеляна “Тан Саньцей” та “Дзюньцей”, чай 

Маудзень, вина Дунган та Миньгуані та ін.  

Підкомплекс рекреаційного маркетингу та менеджменту повинен стати 

головним у розвитку рекреаційного господарства провінції. Свого часу 

В.С.Преображенський [3] розробив змістовну й конструктивну концепцію 

територіальних рекреаційних систем (ТРС), яку на даний час необхідно 

доповнити підсистемами рекреаційного маркетингу та рекреаційного 

менеджменту [6]. На даний час у складі рекреаційного комплексу Хенані 

функціонують поки що на локальному рівні цикли маркетингу рекреаційних 

послуг та рекреаційної продукції (VII.1) і рекреаційного менеджменту (VII.2).
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У складі рекреаційного комплексу провінції Хенань виділені вісім 

спеціалізованих (галузевих) рекреаційних підциклів, які згруповані за чотирма 

рівнями територіальної організації рекреаційного господарства – міжнародним, 

національним, регіональним та локальним (рис. 1). 

Міжнародний рівень має культурний туристичний підкомплекс, який 

охоплює такі складові: храм  “Шаолінь-ушу” (I.1); Лунменську печеру буддизму 

(I.2); пам’ятки видатним діячам культури, політики, господарства (I.3); 

тематичний парк культури (I.4). Храм Шаолінь є історичним джерелом 

“китайського ушу”. Світової слави він зазнав після відомого фільму “Храм 

Шаолінь”. Останніми роками храм приймає близько 2,5 млн. туристів на рік, з 

яких третину складають іноземні туристи. З 1992 р. щороку проводиться 

міжнародний фестиваль “Шаолінь-ушу”, який збирають у вересні у місті 

Чженчжоу. 

Лунменьська печера входить до списку культурної спадщини світу і разом з 

Дуньхуанською та Юнганською печерами є найбільш відомою скарбницею 

мистецтва буддизму в Китаї. 

Провінція Хенань є батьківщиною найбільш знаних поетів, серед яких: Ду 

Фу (712-770) – співець історії Китаю, Хань Йу (763-824) – “старший майстер 

слова”; Щуаньдзен – його називають також Тансеном чи Бонза Тана (602-664), - 

перший перекладач з санскриту на китайську мову і один із відомих літописців 

Китаю; Су Шей (1037-1101)– славетний каліграф і поет. Провінція Хенань – 

батьківщина легендарного предка китайського народу Хуанді, великого 

філософа Лаодзея, нашого сучасника, бувшого голови уряду Китаю Чжао 

Дзейяна та багатьох інших історичних персон. 

Світову славу мають парки “На річці у Поминальний день”, “Ракурс 

культури Хуанхе” та інші. 

Підкомплекс історичних пам’яток провінції Хенань має рекреаційний 

потенціал міжнародного рівня. Він включає стародавні пам’ятки цивілізації 

китайського народу (II.1), історико-культурні пам’ятки й міста (II.2), 

Хенаньський державний музей (II.3). Всі вони пов’язні з Хуанхе – “річкою-

матір’ю” китайського народу, та культурою Хуанхе [5]. До стародавніх пам’яток 

китайської цивілізації належать рештки культури Йяньшао (52-28 ст. до н.е.), 

культури Луншань (28-21 ст. до н.е.), культури Пийліганг (70-50 ст. до н.е.), 

культури Йньшю (14-11 ст. до н.е.). 

В межах провінції розміщені три з семи міст Китаю, які мають статус 

“давніх культурних столиць” – Луоян, Кейфен і Аньян, а також “національні 

історико-культурні міста” Чженчжоу, Наньян, Шанцю, Щуньщань. Хенаньсьций 

державний музей – один з трьох найбільших музеїв країни і видатна пам’ятка 

архітектури. 

Релігійний підкомплекс у складі рекреаційного господарства провінції 

Хенань посідає особливе місце. Він представлений відносно постійними 

групами туристів-паломників національного, регіонального і локального рівнів. 

У його складі чотири головних об’єкти: храми Шаолінь (III.1) та Бейма (III.2), 

батьківщини Хуанді (III.3) і Лаодзея (III.4). Храм Бейма – перший буддистський 

храм у Китаї. 
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Залишається слаборозвиненим і підкомплекс рекреаційного 

обслуговування, який перебуває ще на локальному рівні.  Йдеться про такі цикли 

обслуговування рекреантів, як побутове (VIII.1), транспортне (VIII.2), охорона 

здоров’я (VIII.3), пізнавально-розважальне (VIII.4), забезпечення безпеки 

рекреантів (VIII.5). 
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ЮВІЛЕЇ 

 

 

СТЕПАНУ ІЩУКУ - 65 РОКІВ! 

 

13 грудня 2002 р. виповнюється 65 років від дня народження і 38 років 

науково-педагогічної діяльності професора, доктора географічних наук, 

академіка АН Вищої школи України Степана Івановича Іщука. 

Степан Іванович Іщук народився у селянській родині в с. Івча Літинського 

району Вінницької області. У 1954 р. закінчив Івчанську середню школу, у 1959 

р. географічний факультет Львівського держуніверситету імені Івана Франка. 

Після закінчення університету був залишений на роботу старшим лаборантом 

кафедри політичної економії, а з 1963 р. по жовтень 1965 р. працював 

асистентом. 

З листопада 1965 р. по травень 1968 р. навчався в аспірантурі Сектора 

географії при Інституті геологічних наук Академії наук Української РСР. У 

травні 1968 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук на тему: “Територіальна спеціалізація і виробничі 

зв’язки промисловості” за спеціальністю “економічна географія СРСР”. 

З 1968 р. по 1970 р. працював на посаді молодшого наукового 

співробітника відділу теорії економіки районів і економічної географії Ради по 

вивченню продуктивних сил України Академії наук Української РСР (сектор 

географії). 

З грудня 1970 р. працює постійно на кафедрі економічної і соціальної гео-

графії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1970 р. - 

на посаді старшого викладача, з 1978 р. – доцента, а з 1997 р. – професора. 

У 1996 р. захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора географічних наук на тему: “Виробничі комплекси: територіальна і 

комплексно-пропорційна організація” за спеціальністю 11.00.02 – економічна та 

соціальна географія. Його перу належить понад 170 наукових і науково-

методичних публікацій, в т. ч. ряд монографій, навчальних посібників з 

географії промислових комплексів, територіально-виробничих комплексів і 

економічного районування, розміщення продуктивних сил і територіальної 

організації виробництва. 

Публікації С.І. Іщука охоплюють такі теми і проблеми: 

1) загальні проблеми економічної і соціальної географії, теорія 

районування виробництва і виробничо-територіального комплексоутворення; 

2) теорія і методика промислового районування, напрямки вдосконалення 

комплексного розвитку промислових вузлів і районів України; 

3) наукові основи розміщення продуктивних сил, закономірності і фактори 

формування міжгалузевих комплексів; 

4) територіальна організація та сталий розвиток господарських 

агломерацій, зокрема Київської столичної агломерації; 

5) регіональні суспільно-географічні та політичні проблеми розвитку 

господарства України в умовах формування ринкової економіки. 



 288 

Протягом багатьох років С.Іщук викладає такі нормативні дисципліни як 

“Географія промислових комплексів”, “Суспільно-господарська комплексо-

логія”, “Суспільно-господарська районологія”, “Розміщення продуктивних сил і 

регіональна економіка”. Ним розроблені програми і опубліковані навчальні 

посібники з навчальних дисциплін. 

Професор С.Іщук активний у науково-організаційній роботі, готує 

висококваліфіковані кадри географів та економістів, в т. ч. докторів та 

кандидатів наук. Зараз С.Іщук – відповідальний редактор міжвідомчого 

наукового збірника “Економічна та соціальна географія”, що видається у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він є членом 

спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій на 

географічному факультеті, виконує обов’язки вченого секретаря. 

Творчий доробок С.Іщука відзначений у 2002 р. високою нагородою АН 

Вищої школи України – премією імені Ярослава Мудрого. 

Своє 65-річчя професор Степан Іванович зустрічає у розквіті творчих сил, 

які він повністю віддає суспільно-географічній науці незалежної Української 

держави. 
 

Професорсько-викладацький склад, співробітники кафедри 

економічної і соціальної географії, колеги і друзі географічного факультету 

щиро здоровлять Степана Івановича з цією важливою датою у житті і 

бажають йому козацького здоров’я, творчого натхнення, нових звершень у 

науково-педагогічній діяльності, підготовці нової генерації 

висококваліфікованих спеціалістів-географів. 
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ЯРОСЛАВУ ОЛІЙНИКУ -50! 

 

У грудні виповнюється 50 років декану географічного факультету, 

завідувачу кафедри економічної та соціальної географії, доктору економічних 

наук, професору, Заслуженому діячу науки і техніки України, академіку АН ВШ 

України, академіку УЕАН Ярославу Богдановичу Олійнику. 

Народився у с. Купчинці  Козівського  району Тернопільської області. 

Закінчив географічний факультет Київського університету імені Тараса 

Шевченка в 1975 р. і отримав  спеціальність  економіко -  географ, викладач 

географії. В 1975-1976 рр. працював вчителем географії Катюжанської середньої 

школи Вишгородського району Київської області. Після закінчення аспірантури 

Відділення географії НАН України (нині Інститут географії НАН України) 

працював молодшим (1979 р.), науковим (1986 р.) співробітником відділу 

теоретичних проблем економічної географії Відділення. У вересні 1988 р. 

переходить на викладацьку роботу до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, де працює асистентом,  доцентом (вересень 1989 р.), 

професором (січень 1998 р.), завідувачем кафедри економічної та соціальної 

географії (грудень 1998 р.). З грудня 1999 р. -  декан географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

В 1982 р. в Інституті географії НАН України захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: 

“Тваринницько - промисловий комплекс в зоні впливу великого міста і 

вдосконалення його територіальної організації” із спеціальності 11.00.02 – 

економічна та соціальна географія. В 1997 р. у Раді по вивченню продуктивних 

сил України НАН України захистив докторську дисертацію на тему: “Еколого - 

економічні проблеми територіальної організації виробництва і 

природокористування ” із спеціальності 08.08.01 – економіка природних 

ресурсів і природокористування.  

Його науковими інтересами є:  теоретико - методологічні проблеми 

суспільної географії, еколого - географічні проблеми взаємодії суспільства і 

природи, територіальна і комплексно – пропорційна організація продовольчих 

комплексів,  регіональна політика,  геополітика, розміщення продуктивних сил 

та регіональна економіка. 

Я.Б.Олійник опублікував 255 наукових праць, в т.ч. автор і співавтор 8 

монографій, 16 підручників і навчальних посібників. Основними його 

науковими працями є: “Вступ до соціальної географії” (2000 р. у співавторстві ); 

“Економіко - екологічні проблеми територіальної організації виробництва і 

природокористування” (1996 р.); “Вступ до економічної і соціальної географії” ( 

1996, 1997 рр. у співавторстві); “Словник-довідник учня з економічної і 

соціальної географії” (1996 р. у співавторстві); “Территориальная организация 

агропромышленных комплексов” (1985 р. у співавторстві); “Территориальные 

системы в специализированных агропромышленных комплексах” (1990 р. у 

співавторстві); “Конструктивно-географические основы рационального природо-

пользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье” (1988 р. у 

співавторстві); “Розміщення продуктивних сил. Тестові завдання” (1999 р. у 
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співавторстві); “Географія. Навчальний посібник для старшокласників та 

абітурієнтів” (1998, 2000 рр. у співавторстві); “Розміщення продуктивних сил” 

(2000 р. у співавторстві); “Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної 

економіки” (2001 р. у співавторстві); “Київ як економічна система: природа - 

людина - виробництво -екологія”(2001 р. у співавторстві). 

За ініціативою Я.Б.Олійника відкрита науково – дослідна лабораторія  “ 

Проблеми регіональної економіки та політики”, здійснюється підготовка 

фахівців з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки. 

Неодноразово був організатором проведення міжнародних наукових 

конференцій, що свідчать про його авторитет серед наукової громадськості. 

Велику увагу приділяє навчання і виховання молодого покоління. Читає 

лекції з нормативних і спеціальних курсів: “Основи суспільної географії”, 

“Регіональна політика сталого розвитку в Україні”, “Розміщення продуктивних 

сил”, “Організація процесу наукової діяльності”, “Географія агропромислових 

комплексів”. 

Голова спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій із 

спеціальностей “Економічна та соціальна географія”, “Конструктивна географія 

і раціональне використання природних ресурсів”, член спеціалізованої вченої 

ради по захисту докторських дисертацій у Раді по вивченню продуктивних сил 

України НАН України. Під його науковим керівництвом молоді вчені 

захищають кандидатські дисертації. Підготував 5 кандидатів наук. 

За цикл робіт для вищої і середньої школи нагороджений Премією імені 

Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Лауреат премій: ім. В.І.Вернадського Української Екологічної Академії 

наук за значний вклад у дослідження екологічних проблем України та участь у 

пропаганді екологічних знань; імені Ярослава Мудрого за значний здобуток у 

галузі науки і техніки. Нагороджений: Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку місцевого 

самоврядування, активну громадянську позицію та з нагоди Дня місцевого 

самоврядування; Почесною грамотою Ректора за особливо видатні заслуги перед 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; Почесною 

грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у справу 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів для сфери туризму; знаком 

“Відмінник освіти України”. 

Я.Б.Олійник проводить значну громадську роботу: член міжвідомчої 

робочої громади з підготовки проекту Концепції удосконалення системи 

адміністративно – територіального устрою України, експерт проекту Закону 

України “Про засади стимулювання розвитку регіонів”, віце – президент 

Українського географічного товариства, експерт проекту LARGIS “Сучасні 

підходи до місцевого і регіонального розвитку”, голова спілки деканів 

географічних та природничо – географічних вузів України, член міжвідомчої 

комісії з географічної освіти СНД, голова міжфакультетської наукової теми 

“Охорона навколишнього середовища”, відповідальний редактор збірника 

“Вісник Київського університету. Географія”, член редколегії наукових 



 291 

збірників – “Економічна та соціальна географія”, “Екологічний вісник”, 

“Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, “Регіон: стратегія та пріоритети”. 

За вагомі досягнення у професійній діяльності, сумлінну багаторічну 

працю присвоєно Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. 
 

Професорсько – викладацький склад і співробітники географічного 

факультету, колеги і друзі сердечно вітають Ярослава Богдановича з ювілеєм 

і зичать йому міцного здоров’я і подальших творчих успіхів. 
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