1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА
ГЕОГРАФІЯ
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК
Заснований у 1966 р.

ВИПУСК 64

Київ-2012
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

2

ББК 65.04
•
•
•
•
•
•

Науковий збірник " Економічна географія" заснований у січні 1966 р..
Зареєстрований Міністерством юстиції України 22 жовтня 2009 р. (наказ № 1924/15).
Постановою Президії ВАК України № 1-01/10 від 13 грудня 2000 р. включений до переліку
фахових періодичних наукових видань за спеціальностями "Географічні
науки".
Атестовано Вищою атестаційною комісією України, Постанова Президії ВАК України № 1-05/2
від 10 березня 2010 року.
Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Виходить двічі на рік.

Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та
ін.] - 2012. - Вип. 64. – 295 с.
У збірнику висвітлено актуальні питання теорії, методології й методики сучасної
суспільної географії, особливості демографічної ситуації в різних регіонах України,
функціонування міжгалузевих та територіально-виробничих комплексів, розробки
територіальних екологічних відносин та регіональних аспектів розвитку продуктивних сил
України. Для наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів, студентів, працівників
планово-прогнозних органів.
Редакційна колегія:
С. І. Іщук, д-р геогр. наук, проф. (відп. ред.);
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Я. Б. Олійник, член-кор. НАПН України, д-р екон. наук, проф. (заст. відп. ред.);
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
П. Г. Шищенко, член-кор. НАПН України, д-р геогр. наук, проф.; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
М. Д. Пістун, д-р геогр. наук, проф.; Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
К.В. Мезенцев, д-р геогр. наук, проф.; Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
А. В. Степаненко, д-р геогр. наук, проф.; Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
П. О. Масляк, д-р геогр. наук, проф.; Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
О. Ю. Дмитрук, д-р геогр. наук, проф.; Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
О.В. Гладкий, д-р геогр. наук, доцент, (відп. секр.); Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Адреса редакційної колегії: м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної
та соціальної географії, тел. 521-32-04, 521 -32-24
Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за оригінальність та авторську
автентичність опублікованих творів і захищеність прав інтелектуальної власності на твір (ст. 14
та 15 Закону України „Про авторське право та суміжні права", Кримінальний Кодекс України,
ст. 176 та Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст 512), за підбір і точність
наведених фактів, цифр, цитат, географічних назв, власних імен людей, повноту і достовірність
наведених матеріалів, посилань на літературні джерела та інших відомостей. Статті подаються в
авторський редакції. Редакційна колегія збірника може не поділяти думку різних авторів та не
несе відповідальності за зміст статей.
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

3

І. ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА
УДК 911.3

Олійник Я.Б., д.е.н., проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Степаненко А.В., д.г.н., проф.
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ І ШЛЯХИ ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Розкрито особливості єдності економічного простору в географічному
дискурсі.
Ключові слова: економічний простір, географічний дискурс.
Раскрыты особенности единства экономического пространства в
географическом дискурсе.
Ключевые слова: экономическое пространство, географический дискурс.
The features of the economic space unity in geographical discourse are
disclosed.
Keywords: economic space, geographical discourse.
В колишньому СРСР на всій його території функціонував єдиний
народногосподарський комплекс, що базувався на загальнодержавній власності
і планово-розподільчій системі управління. В перехідному періоді істотну роль
у функціонуванні економічного простору починають відігравати ринкові
відносини, а держава виступає у якості безпосереднього учасника ринку (як
власник) і його внутрішнього регулятора і координатора.
Необхідними ознаками (і умовами) єдиного економічного простору є
загальне економічне законодавство, єдність грошово-кредитної системи,
єдність митної території і функціонування загальних інфраструктурних систем
(енергетики, транспорту, зв'язку і т. ін.).
Важливими складниками єдиного економічного простору є національні
(загальноукраїнські) ринки товарів і послуг, праці, капіталів.
Слід мати на увазі, що єдиний економічний простір охоплює не тільки
усю територію країни, але й її економічну морську акваторію (територіальні
води, виняткову економічну зону із національними правами на судноплавство,
видобування корисних копалин з морського дна) і аероторію (із національними
правами на діяльність повітряного транспорту, екологічний захист і екологічні
квоти повітряного басейну).
В Конституції України зафіксовані головні вимоги, що забезпечують
єдність економічного простору країни, у тому числі:
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- гарантована єдність економічного простору, вільне переміщення
товарів, послуг і фінансових коштів, захист конкуренції, свобода економічної
діяльності, не забороненої законом;
- недопущення встановлення внутрішніх митних меж, мита зборів і будьяких інших перепон для вільного руху товарів, послуг і фінансових коштів;
- заборона введення і емісії інших грошей в Україні, окрім гривни.
Більшість країн світу, крім найменших, мають неоднорідний економічний
простір. Але навіть у межах неоднорідного економічного простору виділяються
особливі частини - анклави і есклави 1.
Головною проблемою розвитку регіонального економічного простору
України в сучасних умовах є його недосконала системна організація, яка
суттєво ускладнює проведення єдиної політики соціально-економічних
перетворень, формування загальнодержавного ринку товарів і послуг, збільшує
загрози регіональних криз, дезінтеграції національної економіки. Основним
завданням сьогодення в цьому напрямі є її впорядкування та вдосконалення
відповідно до вимог часу на основі сучасних механізмів стимулювання й
регулювання економічного розвитку територій - фінансових, кредитних,
рентних, інноваційних, режимно-господарських тощо.
Найбільш небезпечним наслідком недосконалої організації економічного
простору України є його регіональна дезінтеграція, яка в системі національної
макроекономіки призводить до виникнення суттєвих соціально-економічних
диспропорцій, нерівномірності економічного зростання, порушення процесів
економічного відтворення та відповідних відтворювальних пропорцій як на
регіональному, так і загальнодержавному рівнях.
Регіональна дезінтеграція економічного простору держави, яка
проявляється у хаотичному, неконтрольованому саморозвитку регіонів,
ігноруванні
загальнодержавних
інтересів,
розриві
міжрегіональних
господарських зв'язків, є характерним наслідком регіоналізації в умовах
слабкості центральної влади й невизначеності регіональної політики. Сутність
дезінтеграції полягає в ігноруванні потреб національної економіки на користь
регіональної, порушенні «парето-оптимуму» - розвитку територій на користь
держави із забезпеченням внутрішніх інтересів. Дезінтеграція - це явище,
об'єктивно протилежне регіональній інтеграції в єдину систему національної
економіки.
Процеси регіоналізації можуть мати як позитивні, такі негативні наслідки.
До позитивних слід віднести: посилення зацікавленості регіонів у господарській
1

Анклав - відокремлена ділянка території, яка по відношенню до території, що її оточує, відрізняється
специфічними умовами (економічними, фінансовими, національно-культурними і т.і.). Типовими прикладами
анклавів є вільні і офшорні економічні зони, що мають особливі режими зовнішньоекономічної і фінансової
діяльності.
Есклав - це відокремлена від основної території країни її частина. Наприклад, у Російській Федерації усіма
ознаками ексклаву володіє Калінінградська І область, оточена територіями Польщі і Литви. У певному сенсі
ексклавами є об'єкти за кордоном, що знаходяться у власності, у оренді чи під юрисдикцією держави (території
посольств тощо).
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діяльності, їх т. зв. економічна самоідентифікація, намагання здобути право
економічної самостійності задля ефективного господарювання з метою
досягнення все вищого рівня соціально-економічного розвитку.
Щодо негативних наслідків, то вони, зокрема, проявляються у
дезінтеграції та невиправданому посиленні регіональної диференціації
економічного простору, що має різні форми, які можна класифікувати за
п'ятьма основними і групами:
• диференціація за регіональним ресурсним потенціалом розвитку, за якої
наявність і структура економічного потенціалу визначають роль і місце регіону
в системі національної економіки, є сутнісними чинниками, що формують
обсяги виробництва та відтворювальний процес в економічній системі регіону
в цілому;
• диференціація за суспільно-економічними та політичними
пріоритетами розвитку, ідеологією реформ на рівні регіону, баченням
майбутнього місця й ролі регіону в державі, що впливає, у тому числі, на
рівень розвитку ринкових відносин, спеціалізацію і характер регіональної
економіки, ступінь її інтеграції в ринок, і в кінцевому підсумку - на
макроекономічні показники регіонального виробництва, в першу чергу
виробництво валового регіонального продукту, його розподіл і споживання;
• диференціація за показниками розвитку суспільного виробництва в
галузях економічної діяльності (промисловості, сільському господарстві, всіх
видах інфраструктури) та секторах (нефінансові корпорації, фінансові
корпорації, сектор загального державного управління, домашні господарства
тощо) регіональної економіки;
• диференціація за характером процесів економічного відтворення,
поява та збільшення кількості так званих «депресивних регіонів», тобто
територій, на яких спостерігаються сталі негативні макроекономічні зрушення
в економічних відтворювальних процесах;
• диференціація за головними макроекономічними пропорціями, які
окреслюють характер зрушень у народногосподарському комплексі, їх
інтенсивність і соціальні наслідки, а саме: витрати — випуск, виробництво —
споживання, споживання - нагромадження, оплата найманої праці - прибуток у
національному та регіональному вимірах;
• диференціація регіонів за показниками соціально-економічного
розвитку, що в кінцевому підсумку знаходить своє відображення в різних
рівнях та якості життя населення регіону 2.
Безперечно, повною мірою ліквідувати вказані диспропорції неможливо,
оскільки існують певні протиріччя як між інтересами країни і регіонами, так і
між інтересами власне регіонів. Тому окремим завданням регіональної політики
держави є мінімізація таких суперечностей та забезпечення по можливості
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи
дослідження / За ред.. Б.М. Данилишина. – К.: РВПС НАН України, 2008. – С. 25.
2
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пропорційно збалансованого розвитку економічного простору як на
регіональному, так і загальнодержавному рівні.
Проблема єдності економічного простору є багатоаспектною, має
геополітичне та геоекономічне підґрунтя, дотичне до проблем економічної
безпеки і, в решті решт, безпосередньо пов'язана з питанням зміцнення
внутрішнього ринку, інтенсифікацією економічного зростання регіонів країни.
Єдність економічного простору може розглядатись з декількох позицій:
- інституціональної однорідності щодо формування середовища
життєдіяльності (політико-правовий аспект);
- інтегрованості внутрішнього ринку;
- просторової рівноваги щодо розподілу центрів та економічних потоків;
- спільності соціокультурного середовища.
До ознак єдиного економічного простору А.Г. Гранберг відносить:
спільне законодавство, єдність грошово-фінансової системи, єдність митної
території, функціонування спільних інформаційних систем. А до числа
головних принципів формування єдиного простору ним правомірно віднесено:
вільне просування товарів, капіталів та робочих кадрів між регіонами; вільне
формування різних видів відносин між суб'єктами економічної діяльності
різних регіонів; усунення монополізації та чесну конкуренцію; забезпечення
транзитних перевезень по вужтериторії країни; встановлення єдиних принципів
оподаткування товарів3.
Згідно інституціонального наповнення змісту економічного простору,
слід говорити про політико-правовий аспект трактування економічного
простору. Діяльність регіонів охоплюється загальним конституційним
простором. В Конституції України основний акцент робиться на цілісності та
єдності території України (ст. 132 Конституції України). Це передбачає дію
єдиних правил здійснення підприємницької діяльності на всій території країни,
єдиних правил втручання держави в цю діяльність і гарантіях з боку держави
щодо забезпечення вільного переміщення в межах простору країни факторів
виробництва, товарів, послуг, людей. Таке правове розуміння простору
націлене, з однієї сторони, на збереження його цілісності, а, з іншої, на
підвищення рівня керованості економічних та соціальних процесів у межах
єдиного простору.
Разом з цим, хоча правова регламентація економічної діяльності визначає
економічну політику в державі, виступає основною передумовою формування
єдиного економічного простору, однак в умовах України вона не може в
достатній мірі гарантувати рівних можливостей розвитку суб'єктів
підприємницької діяльності. Існує реальна небезпека сегментації економічного
простору, шляхами реалізації якої, наприклад, можуть бути: надання
необґрунтованих податкових пільг як окремим суб'єктам господарювання, так і
передбачення спеціальних умов економічної діяльності для окремих територій;
не контрольованість грошових потоків і, особливо, грошових сурогатів
3

Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М., 2000. – 495 с.
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(векселів та взаєморозрахунків); ведення практики «закріплення» окремих
видів податків та зборів (за системою освіти закріплені три місцевих податки,
за системою пенсіонного забезпечення законодавчо введені пенсійні податки і
збори з шести видів операцій: куплі-продажу валюти; продаж автомобіля,
ювелірних виробів тощо).
Джерелом формування єдиного економічного простору є національний
інтерес, що передбачає розвиток нації як цілісної системи. Соціокультурна
складова формування єдиного економічного простору базується на спільності
соціальних пріоритетів та культурних цінностей, які не обмежуються рамками
окремих територій. Роль соціального чинника у формуванні економічного
простору зводиться також до проблеми соціальної інтеграції суспільства на
основі сукупності соціальних взаємодій. Про соціальну якість економічного
простору свідчить рівень впорядкованості та цивілізованості дистанційних
взаємодій в площині вертикальної (центр-регіони) та горизонтальної
(міжрегіональної та міжсуб'єктної) інтеграції 4.
Враховуючи те, що економічний простір виконує інституціональну,
регулюючу, синхронізуючу та інформаційну функції, єдиний економічний
простір забезпечує узгодження економічних інтересів держави та її регіонів.
Говорячи про інтереси, слід наголосити на тому, що Україна, як держава, є
представником інтересів українського суспільства, і одночасно - гарантом
єдності економічного простору України.
Згідно з теорією інтересів суспільства суспільний інтерес і, відповідно
пов'язаний з ним попит суспільства на регулювання, виникає у випадку
недостатньої ефективності саморегулювання. Концепція «економічної
соціодинаміки» базуючись на обов'язковому врахуванні інтересів соціуму,
визнає об'єктивну необхідність державного втручання, розглядаючи державу як
гравця на ринку, який має свої інтереси. З методологічної точки зору державні,
або національні економічні інтереси слід, насамперед, розглядати як такі, що
пов'язані із забезпеченням державної та соціально-економічної безпеки.
Економічні інтереси є проявом економічних відносин і носіями
суперечностей, і водночас, джерелами та рушіями розвитку економічного
простору. При цьому суперечності в економічній сфері виникають:
- між об'єктивною необхідністю задоволення зростаючих потреб розвитку
територій і населення та можливостями економічної системи;
- між потребами економіки в ресурсах та можливостями їх забезпечення;
- між потребами економічної системи в структурі державного управління
і регулювання та системністю і ефективністю її функціонування;
- між національними та територіальними інтересами в економічній сфері;

4

Шульц С.Л. Умови та чинники забезпечення єдності економічного простору України // Стосунки Сходу та
Заходу: суб'єкти, інтереси, цінності. 3б. наук. праць / Наук. ред. І.Ф.Кононов. - Луганськ, 272. - С. 213-219.
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- між національними інтересами в економічній сфері і міжнародними та
інтересами інших країн 5.
Інтеграція економічного простору пов'язана з необхідністю задоволення
матеріальних та духовних потреб людей. Структура економічного інтересу
містить об'єкт (на що спрямований інтерес) і суб'єкт (хто має інтерес). Таким
чином, зміст економічного інтересу поряд з метою включає ще й засіб її
досягнення.
Врахування інтересів є визначальним також, коли мова йде про
регіональний розвиток та регіональну економічну політику. Носіями
регіональних інтересів є не тільки його населення, але й господарські та
інфраструктурні утворення. В регіонах сформувались інтереси різних
господарських груп: власників підприємств, кредиторів, орендодавців,
найманих працівників, постачальників, споживачів, регіональних органів
управління. Відповідно до теорії інтересів груп, яка розглядається як теорія
попиту та пропозицій регулювання, зазвичай, формуються дві групи інтересів.
Представниками першої групи (пропозиції) є політичні партії та державні
адміністрації, а другої (попиту) - виробники, споживачі, професійні групи,
причому їх інтереси можуть бути протилежними.
Узгодженість економічних інтересів, держави, регіонів, населення та
суб'єктів господарювання є визначальним моментом у забезпеченні єдності
економічного простору. Сукупність цих інтересів та особливості їх
позиціювання визначають специфіку просторового розвитку економіки країни.
Єдність економічного простору можна оцінювати з точки зору
інтегрованості ринку. Про інтегрованість ринку і, одночасно, єдність
економічного простору країни свідчить міжрегіональна цінова диференціація,
яка підлягає впливу закону єдиної ціни в інтегрованій ринковій економіці.
Сутність цього закону полягає в тому, що ціна товару в певному регіоні не
залежить від попиту на цей товар в цьому регіоні. В цьому випадку зростання
ціни, викликане зростанням попиту, нівелюється через надходженням товарів з
регіонів, де його ціна цього товару є нижчою. Така ситуація є свідченням того,
що ринок країни не є конгломератом6 слаборозвинених регіональних ринків
товарів. За умов врахування транспортних витрат і витрат роздрібної торгівлі,
які залежать від регіональних особливостей, не повинно бути зв'язку між
відмінностями ціни і попитом за регіонами. При наявності такого зв'язку ринок
вважається не інтегрованим. До того ж, сила зв'язку виступає мірою
інтегрованості ринку: чим вона більше, тим слабше інтегрований ринок.
Наведені міркування стосуються ринку товарів, дещо інші залежності і
закономірності можуть виникати на ринку інноваційних продуктів, послуг та
ін.
5

Єрмошенко М.М. Національні економічні інтереси: інтереси і захист // Актуальні проблеми економіки. 2001. - №1.-С.18-25.
Конгломерат – (від лат. «камінь»), об’єднання декількох суб’єктів різних напрямків та організаційних форм з
частковою інтеграцією функцій розподілу і управління.
6
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Інтегрованість ринку пов'язана також з проблемою забезпечення спільної
просторової економічної рівноваги, яка, відповідно до неокласичної теорії матиме місце в умовах конвергенції економіки регіонів. Формуванню єдиного
економічного простору сприятиме рівномірний розподіл в економічному
просторі центрів економічної концентрації. Цей процес за умов раціональності
матиме ланцюгову реакцію: рівномірний розподіл центрів концентрації по
території призведе до збільшення кількості центрів впливу, розвиток яких, у
свою чергу, забезпечить включення більшої кількості регіонів до числа
пропульсивних територій.
Активізація економічної концентрації в українській економіці є
закономірним та об'єктивним процесом без якого неможливо рухатись вперед.
Просторовий вимір концентраційних процесів проявляється у локалізації
економічної діяльності, накопиченні активів регіонів, зростання їх вартості,
ущільнення функцій та поглиблення інтеграційних процесів.
Просторовий вимір економічної концентрації пов'язаний з оцінкою
економічної щільності - характеристики, що відображає якість протікання
економічних процесів і, одночасно, виступає кількісним виміром розподілу
економічних впливів. Узагальнюючим показником економічної концентрації
може слугувати економічна щільність територій, яка свідчить про економічний
потенціал регіонів та рівень їх економічної активності.
Сучасні наукові дослідження пропонують два способи розрахунку
індексу економічної щільності території. Перший спосіб запропонований
вченими ІНП РАН і розраховується як добуток показника щільності населення і
показника грошового доходу на одну особу 7, другий - це співвідношення ВРП
до площі території 8.
Виконані за двома методами розрахунки економічної щільності регіонів
показали що найвище значення цього показника мають Донецька,
Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Запорізька області, що підтверджує
їх лідируючі позиції в економічному просторі України. Економічне зміцнення
цих регіонів передбачає їх «тиск» на економічний простір сусідніх регіонів. За
умов цивілізованого розвитку близькість економічно сильних регіонів, згідно
моделі конвергенції просторових лагів, має позитивно впливати на розвиток
слабких регіонів, тобто сприяти прискоренню темпів їх економічного розвитку.
Однак, українські реалії засвідчують наявність зворотних тенденцій, тобто
зростання дивергенції і, відповідно, збільшення міжрегіональних диспропорцій.
Ілюстрацією низького ступеня зв'язаності економічного простору та
відсутності вищезгаданої закономірності конвергенції регіонів може слугувати
7

Геєць В.М., Точилін В.О. Концепція розвитку внутрішнього ринку України // Вісник Ін-ту екон.
прогнозування. - 2002. - С. 3-9.
8

Гранберг А.Г. Интенсификация экономики и межрегиональная интеграция. Препринт. - Новосибирск,

1984.

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

10

просторовий розподіл концентрації інвестиційної активності, який демонструє
фрагментарний характер вказаних процесів. Йдеться про утворення відносно
однорідних «поясів» із середнім рівнем інвестиційної активності, незначні і
обмежені зони з низьким рівнем розвитку цих процесів та точкові ареали з
високим рівнем.
Вказане засвідчує, що в умовах України пульсаційне зростання не
забезпечене механізмами дифузії на навколишні ареали. Така ситуація має
відношення як до системи відносин «регіональний центр-регіон», так і «центрпериферія». Реалізація механізму дифузії та ліквідація протистоянь у вказаних
взаємовідносинах потребує, насамперед, зростання ролі всіх регіональних
центрів України та інтенсивного освоєння регіональних просторів, згідно
визначених пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку.
Наслідком економічної концентрації виступає стиснення економічного
простору регіонів та країни в цілому, що проявляється через втрату або
збереження позицій, які посідають регіони в системі макроекономічних зв'язків.
Це проявляється через:
- зменшення функціональної присутності регіонів в економічному просторі країни, що відбувається шляхом переміщення за регіональні межі частини
майнових прав і фінансових потоків;
- зниження адміністративної (політичної) та ваги на макроекономічному
рівні;
- стабільність позицій та місцезнаходження регіональних центрів
прибутку;
- поширення процесів монополізації економіки 9.
Проявом стиснення економічного простору можна вважати утворення
«економічних лакун» 10, які заповнюються капіталами корпорацій-нерезидентів
інших територій, що просуваються на ринок, де раніше діяли підприємства і
господарські об'єкти регіону. Як засвідчує досвід, регіональні еліти не завжди
можуть втримувати домінуючі позиції в економічному просторі свого регіону
та в управлінні функціонуючими територіально-виробничими системами
регіону.
Збереження тенденцій до стиснення економічного простору країни
підтверджує факт надходження найбільших обсягів інвестицій у найбільш
економічно ефективні регіони. Нерівномірний просторовий розподіл інвестицій
і виробництва валового регіонального продукту є результатом низької
ефективності використання капіталу та подальше поширення тенденцій
локалізації економічної активності та управління фінансовими та товарними
потоками.
9

Стосунки Сходу та Заходу: суб'єкти, інтереси, цінності: 36. наук, праць / Наук. ред. І.Ф.Кононов. Луганськ, 2007. - С. 213-219.
Лакуни (від лат. lасunа - заглиблення, впадина) — проміжки між елементами простору або непов'язані
із загальною системою потоків.
10
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Реальними пріоритетами в економіці країни та її регіонів сьогодні стають
не природні ресурси і традиційні, локалізовані на їхній території фактори
виробництва (основні фонди, земля), а знання та інформаційні технології, які не
мають визначеного регіонального «походження» і територіальної прив'язки. В
результаті в економічному просторі формуються «зони відчуження», куди
попадають території регіонів, в економіці яких домінуючу роль мають
традиційні галузі економіки або галузі - сегменти етноекономіки. В Україні до
них можуть бути віднесені регіони домінуючої сільськогосподарської
спеціалізації.
Значний вплив на єдність економічного простору мають глобалізаційні
процеси. Вони змінюють вектор концентраційних процесів в сторону
посилення тенденцій екстериторіальності економічних потоків. Це явище
просторових трансформацій пов'язане із набуттям особливих властивостей при
переміщенні на іншу територію, тобто виході за межі території походження.
Екстериторіальна поведінка суб'єктів господарювання пов'язана з: новими
характеристиками факторів виробництва, які є в наявності на світовому ринку і
відсутні на національному; зміною якості та умов функціонування факторів
праці, капіталу та інформації; перевагами участі у світовому фондовому ринку;
зростанням
питомої
ваги
віртуальної
економіки.
Регіональна
екстериторіальність є більш руйнівним і менш керованим явищем, ніж
національна внаслідок того, що відбувається розрив простору виробництва та
концентрації прибутку. Яскравим прикладом екстериторіальності може
слугувати розвиток банківської системи в Україні.
Більше половини банків - юридичних осіб та більша частка активів
банківської системи розміщено у м. Києві, де банків-юридичних осіб
зареєстровано 100 з 169 (59,2%), 47 банків сконцентровано у східних областях
України (27,8%). Аналогічною є ситуація з розміщенням банківських активів.
Майже половина з них - 66,2% знаходиться у Києві. Однак не зважаючи на таку
концентрацію банків - юридичних осіб у м. Києві, сукупні прибутки, отримані
ними, навіть нижчі, ніж у банків Донецької та Харківської областей. Це
свідчить про перенасиченість столиці банківськими установами та низький
рівень прибутковості на його фінансовому ринку.
Така ситуація обмежує стимулюючий вплив банків на розвиток економіки
регіонів. Негативну роль відіграє також авторитарна структура управління
українських банків. Переважна більшість повноважень належить Головним
офісам. Філії та обласні дирекції, переважно, є виконавцями їх політики. Це
призводить до того що частина філій, виконуючи волю головних установ,
займається в регіонах лише залученням фінансових ресурсів, які в подальшому
переводяться у регіон розташування головного банку. Тобто, частина філій
загальнонаціональних банків замість підтримки економіки регіонів, де вони
розташовані, займаються «викачування» з них фінансових ресурсів.
Запорукою ефективного використання можливостей і переваг
регіонального розвитку має стати вдосконалення функцій макроекономічного
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регулювання на загальнодержавному і регіональному рівнях. Адже постійна
зміна економічних умов господарювання вимагає зміни регулюючих функцій
органів державного управління та місцевого самоврядування.
У цьому аспекті слід ширше використовувати сучасні методи
регіонального програмування, з визначенням системи заходів за такими
пріоритетними напрямами:
• формування програм створення промислових, агропромислових,
транспортних та інших комплексів;
• розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;
• економічне стимулювання окремих районів і галузей господарства
щодо створення сприятливих умов для розміщення виробництва.
Загальна концепція і методика програмно-цільового планування й
управління в регіонах повинна передбачати:
• цільову орієнтацію програми на забезпечення кінцевих результатів;
• охоплення всього комплексу робіт, форм і методів, ресурсів,
організаційних ланок політичного, адміністративно-правового, плановоаналітичного, мотиваційного, інформаційного забезпечення;
• здійснення програмного (системного) аналізу альтернативних шляхів
виконання програм, побудови організаційних і функціональних систем
управління;
• багатостадійний характер процесу програмно-цільового планування й
управління (стратегічне планування, розробка програм, фінансове
планування, деталізація комплексу робіт, оперативне планування і контроль,
керівництво виконанням програм, її корегування у процесі виконання і т.п.).
Пріоритетну роль у макроекономічному регулюванні розвитку
економічного простору на регіональному рівні відіграє бюджетний процес. Діюча
практика передбачає формування місцевих бюджетів за рахунок власних,
закріплених і регулювальних доходів, а також дотацій та субвенцій.
Ефективне використання місцевих бюджетів має сприяти підвищенню
ефективності соціально-економічного розвитку регіонів, а місцеве
самоврядування - гарантувати соціально-забезпечувальні функції в системі
економічного простору. Суть такого забезпечення полягає в наступному:
• ефективному управлінні закладами освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури та спорту й іншими, задоволенні їх матеріально-технічних та
фінансових потреб;
• органічному поєднанні мережі цих закладів із потребами регіону і
громадян;
• мобілізації такої кількості фінансових ресурсів, які на належному
рівні підтримують життєдіяльність соціальної сфери.
У вирішенні цих проблем велику роль відіграє організація управління
розвитком регіону як єдиним цілим. При цьому необхідною умовою повинно бути
поєднання функцій управління як по вертикалі (оптимальні форми взаємодії
регіону з центральними органами державної влади, міністерствами та
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відомостями за умови збереження достатньої самостійності), так і горизонталі
(налагодження взаємовигідних відносин з іншими регіонами країни, участь у
виконанні міжрегіональних програм та взаємне узгодження дій представниками
органів регіонального управління під час реалізації комплексних проектів).
Загалом сучасна державна регіональна політика має формуватися з
огляду
на
пріоритети
соціально-економічного
розвитку
регіонів,
стратегічними серед яких є:
• структурна перебудова регіональних господарських комплексів,
спрямована на підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності;
• інтеграція України та її регіонів у світове співтовариство, що
посилюватиме інтенсивність зовнішньоекономічних зв'язків, транскордонне
співробітництво,
• модернізація і технологічне оновлення підприємств, забезпечення
зайнятості населення.
Функції і важелі управління в умовах правової держави на регіональному
рівні повинні бути достатньо широкими, а саме:
• участь у розвитку інфраструктури регіону шляхом прямого
бюджетного фінансування, утворення і використання для цих цілей
позабюджетних коштів і фондів, надання позик тощо;
• встановлення податкових пільг і платежів виробникам, які працюють
на насичення внутрішнього ринку товарами і послугами;
• фінансова і правова підтримка підприємців, які беруть участь у
соціально-економічному розвитку регіону і забезпечують наповнення ринку
споживчими товарами та послугами;
• вирішення питань соціального захисту населення та його зайнятості,
в тому числі щодо організації інформаційних центрів, які забезпечують
населення інформацією про наявність вакансій на підприємствах і в
організаціях різних форм власності, а також розвиток навчальних центрів з
перекваліфікації безробітних та підтримки малого бізнесу і підприємництва;
• створення регіонального фонду фінансування перепідготовки кадрів і
підтримки бізнесу.
Глобалізація економічної діяльності та інтернаціоналізація економік є
характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку. Проте лише
розвинуті країни та ті, що інтенсивно розвиваються, мають переваги відкритості
національних ринків. Орієнтація національної економіки на пріоритетне
задоволення зовнішнього попиту робить її залежною від перманентних світових
економічних криз. У таких умовах саме розширення внутрішнього ринку є
чинником довгострокового зростання. Розширення внутрішнього ринку має
стати пріоритетом реалізації економічної політики, що залежить від обраної
моделі розвитку національної економіки. Необхідно поєднати макроекономічні
регулятори і ефективну промислову та аграрну політики, розвиток і
модернізацію конкурентоспроможних виробництв, стимулювати впровадження
інноваційних технологій. Рівень розвитку внутрішнього виробництва залежить
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від спроможності держави своєчасно створювати необхідні умови для реалізації
підприємницької ініціативи і вдосконалювати стимули, спрямовані на
активізацію інвестиційної діяльності за новітніми технологіями в усіх галузях
економіки. Для всіх суб'єктів підприємницької діяльності необхідно створити
рівні умови, а також запровадити систему партнерських відносин між різними
формами бізнесу, яка забезпечить ефективне співробітництво і прибутковість. З
цією метою необхідно вжити заходів до подальшого вдосконалення наявного
інституціонального середовища і формування інституційних структур, що
сприятимуть модернізації внутрішнього виробництва.
У сучасному світі під час реформування і відбудови економіки
стратегічною вважається система інститутів, у центрі яких – держава,
відносини власності, макроекономічні регулятори, фінанси та законодавство,
рівень розвитку науки, освіти і трудових ресурсів, що є найбільшим
національним надбанням.
З метою оздоровлення економіки органам виконавчої влади необхідно
вжити додаткових заходів, спрямованих на прискорення проведення розпочатих
реформ та підвищення ефективності економічної політики. Особливу увагу при
цьому слід приділити розв'язанню проблем розвитку внутрішнього ринку, що
сприятиме розв'язанню соціальних проблем та зменшенню соціального
навантаження на державний та місцеві бюджети. 11
При цьому особливо важливо забезпечити пріоритетність соціальних
завдань. Це означає, що кожне рішення стосовно регіонального розвитку
повинно оцінюватися з позицій його впливу на умови та якість життя людей.
Такий підхід до вибору майбутньої стратегії розвитку регіону в системі
економічного простору країни дозволяє сконцентрувати його зусилля та ресурси
на формуванні й нарощуванні виробничого потенціалу і тим самим забезпечити
ефективний розвиток усіх суб'єктів господарювання.
Отже, для забезпечення єдності економічного простору України
необхідно усунути прояви його дихотомії, яка проявляється, з одного боку, у
посиленні економічної концентрації і як наслідок, локалізації матеріальних та
фінансових потоків та управління ними, а з іншого - через збільшення ступеню
екстериторіальності цих потоків.
Загалом, проблема єдності економічного простору піднімає багато
важливих для української економіки питань, оскільки узгодженість розвитку
сфер економічної діяльності, дієвих осіб економічного простору, особливо в
умовах політичної нестабільності, вимагає пошуку шляхів її забезпечення.

Державна програма роз витку внутрішнього ринку виробництва. Затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2011 р. № 1130 // Урядовий кур’єр. 15 листопада 2011 р.
11
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розкрито сутність регіональної економіки як наукової та навчальної
дисципліни. Охарактеризовано її відмінності від науки про розміщення
продуктивних сил. Визначено предмет, зміст і завдання регіональної економіки.
Ключові слова: регіональна економіка, розміщення продуктивних сил,
об’єкт і предмет дослідження.
Раскрыта сущность региональной экономики как научной и учебной
дисциплины. Охарактеризованы ее отличия от науки про размещение
производительных сил. Определены предмет, сущность и задачи региональной
экономики.
Ключевые слова: региональная экономика, размещение производительных
сил, объект и предмет исследования.
The essence of Regional Economy as a scientific field as well as a study
discipline is disclosed. The differences between two scientific fields of Regional
Economy and Distribution of Productive Forces are explored. The subject, contents
as well as main tasks of Regional Economy are defined.
Keywords: regional economy, distribution of productive forces, investigation
object and subject.
Вступ. Актуальність теми. В сучасній макроекономіці та в суспільній
географії все частіше з’являється нова наукова та навчальна дисципліна –
регіональна економіка – яка приходить на зміну класичним радянським
вченням про розміщення продуктивних сил і територіальну організацію
господарства. Нова наука заснована на широкому використанні теоретикометодологічного апарату своєї попередниці, однак, на відміну від неї, володіє
сучасним ринковим осмисленням особливостей формування та розвитку
господарства (економіки) регіону та новими підходами до розробки практичних
рекомендацій і управлінських рішень стосовно пріоритетів регіонального
розвитку території та стратегії поведінки фірми в регіоні. Все це вимагає
розробки нових теоретичних засад розвитку регіональної економіки, більш
широкої її взаємопов’язаності із панівними науковими школами зарубіжних
учених.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останній час в Україні та
ряді держав СНД з’явилась значна кількість підручників і навчальних
посібників з регіональної економіки. Проте, більшість з них активно застосовує
понятійно-термінологічний і теоретико-методологічний апарат з попередньої
дисципліни – «Розміщення продуктивних сил». Глибоке осмислення нових
теоретичних засад регіональної економіки характерне лише для деяких
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підручників, які підготували: Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, О. Ю.
Кононенко, А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько, Б. М. Данилишин, А. П. Голіков, Д.
М. Стеченко, А. В. Степаненко, а в Російській Федерації – О. Г. Гранберг, І. А.
Родионова, О. А. Подсолонко, М. Г. Кузнєцов, С. Г. Тяглов та ін. За кордоном,
питання регіональної економіки досліджують Г. Кларк, М. Фельдмен, М.
Гертлер (Clark G. L., Feldman M. P., Gertler M. S.), а також М. Фуджита, П.
Кругман, Е. Венайблес (Fujita M., Krugman P.R., Venables A.J.). Однак,
комплексного аналізу теоретико-методологічних засад розвитку регіональної
економіки ще детально не проводилось.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Саме тому,
об’єктом даного дослідження виступає регіональна економіка, як наука, а
предметом – її понятійно-термінологічний та теоретико-методологічний апарат.
Метою даної статті є розкриття сутності регіональної економіки як наукової та
навчальної дисципліни, а завданнями – аналіз основних відмінностей
регіональної економіки від науки про розміщення продуктивних сил,
визначення предмету, змісту і завдань дослідження регіональної економіки.
Виклад основного матеріалу. Регіональна економіка, як і інші
суспільно-географічні та економічні науки, виникла й розвивається у тісному
зв’язку із практичними потребами і запитами людського суспільства. Їй
належить важлива роль в оволодінні світоглядними началами та у формуванні
разом з іншими економічними науками професійної кваліфікації майбутніх
географів та економістів. Регіональна економіка — це міждисциплінарна
галузь знань, що вивчає специфічні закони і закономірності суспільного
відтворення на регіональному (просторовому) рівні. Така просторова
модифікація економічних законів і закономірностей розглядається як важлива й
необхідна умова комплексного врахування та цілісної оцінки всіх елементів
економічного життя суспільства, які мають своїм субстратом чи базисом
конкретний регіон з його певними чітко визначеними й обрахованими
ресурсами, можливостями та каркасною конфігурацією території.
Регіональна економіка в економічній науці повинна вивчатись у тісному
зв’язку із природними, суспільними та виробничими відносинами. Це дуже
складна й багатоаспектна категорія, зміст якої полягає в розподілі на певній
території природних багатств, трудових ресурсів, капіталу і засобів
виробництва, ресурсів інформації та інтелекту й творчості на основі їх тісної
взаємопов’язаності між собою.
Поняття “Регіональна економіка” (РЕ) трактується в науці неоднозначно і
може вживатися в декількох значеннях. Часто його вживають для виявлення
конкретного стану розподілу по території окремих економічних об’єктів і
населення (аналіз фіксованого стану процесу). РЕ може розглядатись як форма
організації діяльності людей і виробництва; як процес реалізації певних
зрушень в розміщенні об’єктів виробничого та соціального комплексів на
певній території, або ж як один із напрямків економічної політики держави.
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На думку Е.Б. Алаєва регіональна економіка являється «географічним
напрямом в економіці, що досліджує особливості й закономірності розміщення
продуктивних сил (РПС) та розвитку районів” [1;2]. При цьому, під
розміщенням продуктивних сил учений розумів їх “динамічний стан, що
характеризує розподіл за територією предметів і засобів праці та робочої сили
відповідно до дії природних, соціальних і економічних умов та факторів”.
Оскільки розміщення продуктивних сил розглядається як динамічний стан
процесу їх розвитку у просторі і в часі, форми зосередження виробничої
діяльності постійно змінюються. Ці зміни обумовлюються процесом
суспільного поділу праці в його територіальній формі. На основі
територіального поділу праці формується виробнича спеціалізація регіонів,
посилюється міжрегіональна кооперація, обмін спеціалізованою продукцією і
послугами.
Необхідність подібного вивчення регіональної економіки була
обумовлена «інтересами народногосподарського планування», а також
утвердженням і реалізацією командно-адміністративної моделі економіки в
Радянському Союзі.
В наш час, регіональну економіку, яка все ж таки, слід зазначити, виникла
на теренах вчення про розміщення продуктивних сил, все менше ототожнюють
з її першовитоками від категорії РПС, а тим більше із плановим характером
господарювання. Ця галузь знань, позбувшись ідеологічної заангажованості,
все більше схиляється до аналізу ринкових важелів та механізмів формування
регіональної економічної ефективності господарювання, все більше відходить
від традиційного аналізу розподілу на території різноманітних продуктивних
сил (нехай, навіть об’єднаних у складні багатофункціональні комплекси) та
схиляється до висвітлення питань економічно та соціально ефективного
розміщення в просторі різних об’єктів господарської діяльності на основі
впливу специфічних законів та закономірностей.
Тому, ряд учених економістів та географів (Б. Данілішін, Я. Олійник, М.
Пістун, О. Шаблій, А. Голіков, М. Жук та ін.) все активніше стверджують, що
регіональна економіка вивчає особливості розвитку і взаємодії різних сфер
господарської діяльності людей на території, що склались історично та в
результаті географічного перерозподілу різних видів економічних ресурсів
(землі, праці, капіталу, інформації) [3;4;5].
Цим вітчизняна регіональна економіка стає більш подібною до західного
свого аналогу - «регіональної науки» (regional science – англ.), детально
розкритого в працях У. Айзарда, П. Гаггета, М. Фуджити, П. Кругмана та ін.
(W. Isard, P. Hugget, M. Fujita, P. R. Krugman). Правда, визначення регіональної
науки в працях західних учених більше пов’язано із тим соціальноекономічним (комерційним) ефектом, який справляє перерозподіл на території
різних типів ресурсів на ефективність (прибутковість) різних видів
господарської діяльності [6;7].
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Таким чином, ми можемо виділити об’єкт та предмет вивчення
регіональної економіки. Об’єктом, безумовно, є конкретний регіон, як певний
елемент географічного простору з унікальним набором економічних ресурсів
і факторів розвитку та конкретними елементами різних видів
господарської діяльності людей на його території.
Таке визначення спрямовує нас до розуміння тієї внутрішньої
ідентичності та унікальності територій, науково обґрунтоване використання
умов і ресурсів яких надає можливості до формування високої соціальноекономічної ефективності (прибутковості) різних видів господарської
діяльності.
Отже, предметом регіональної економіки є вивчення законів і
закономірностей раціонального розміщення на території різних елементів
господарської діяльності людей, а також принципів підвищення соціальноекономічної ефективності їх функціонування.
Як бачимо, предметом регіональної економіки вважається економіка
окремих територій, раціональне та ефективне розміщення в їх межах різних
елементів господарської діяльності, територіальний поділ праці та інших
ресурсів
господарства
(земельних,
капітальних,
інтелектуальних,
інформаційних). Цими питаннями займається також соціально-економічна
географія та наука про розміщення продуктивних сил. Однак географія, як
справедливо зазначає В.А. Анучін, “вивчає економіку регіонів не через призму
виробничих відносин, а як умову дальшого суспільного розвитку, як
компоненти географічного середовища, залучені до процесів суспільного
виробництва” [2]. Саме тому цей вчений стверджував, що неправомірно
вважати регіональну економіку складовою частиною будь-якої науки. Ми
вважаємо, що всі проблеми, які пов’язані з цією галуззю знань є
міждисциплінарними, тобто повинні розв’язуватись різними науками. Багато з
них є суто економічними як, наприклад, оцінка економічної ефективності
ресурсної бази, використання трудових ресурсів, виробничого потенціалу,
аналіз соціальних факторів розвитку господарства та ін. Цілий ряд проблем
розв’язують такі науки як соціально-економічна географія та географія
міжгалузевих комплексів. До їх вирішення залучаються також економічна
кібернетика, соціологія і навіть окремі технічні науки (технологія виробництва,
механіка, інформатика тощо). Все це видається цілком правомірним у наш час,
коли інтеграція наукових досліджень у важливих проблемних напрямках є
закономірним явищем. Адже об’єкт дослідження може бути спільним для
багатьох наук, а предмети вивчення, як правило, різні.
Проте, регіональна економіка за своїм змістом є найбільш близькою до
соціально-економічної географії та науки про розміщення продуктивних сил
(рис. 1). Географічні дисципліни надають їй комплексне бачення розвитку
економіки певного регіону та просторовий підхід до аналізу економічних
процесів, що протікають в суспільстві, а економічні – розкривають конкретні
механізми взаємодії різних галузей господарства на певній території та
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методики оцінки рівня економічної ефективності господарської діяльності
людей і напрями її підвищення.
Наукове обґрунтування географічного розміщення різних елементів
господарської діяльності, розподілу їх по території має велике значення для
зростання економічної могутності суспільства і підвищення показників
суспільного
відтворення.
Всебічний
економіко-географічний
аналіз
географічного положення місцевості, природних, економічних і історичних
умов розвитку господарства в кінцевому результаті дозволяють економити
суспільні затрати в процесі господарювання, підвищувати продуктивність праці
й прибутковість (рентабельність) окремих видів господарської діяльності.
Таким чином, сутність регіональної економіки вбачається ученими в
забезпеченні такого оптимального поєднання на обмеженій території певного
регіону інтересів людей та різних господарюючих суб’єктів, за якого б
забезпечувалось їх оптимальне безконфліктне співіснування на основі
отримання високих, стабільних прибутків, чесної конкуренції за різні ресурси
території, реалізовувалась би стратегія підвищення рівня життя й добробуту
населення, а також здійснювалось би збереження та охорона природних
багатств [2;7].
Регіональна економіка

Розміщення
продуктивних сил

Економічні науки

Економічна та
соціальна географія

Географічні науки

Рис. 1. Двоєдина сутність регіональної економіки
У зв’язку з цим визначаються комплексні завдання цієї науки. Вони
зводяться до вивчення регіонального розподілу різних видів господарської
діяльності людей відповідно до особливостей формування економічної
ефективності їх функціонування; аналізу територіального розподілу природноресурсного потенціалу, джерел сировини, енергії, капіталу, інформації;
територіального поділу праці і спеціалізації регіонів; вдосконалення
внутрірегіональних і міжрайонних транспортно-комунікаційних, фінансовоекономічних, постачальницько-збутових та ринково-комерційних зв’язків;
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раціонального використання трудових та економічних ресурсів; забезпечення
належних умов для трудової діяльності, побуту і відпочинку населення;
охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних
багатств.
З регіональною економікою дуже тісно пов’язана категорія
територіальна організація суспільства — “науково обґрунтоване розміщення
взаємопов'язаних промислових і агропромислових виробництв, підприємств
соціального комплексу та інфраструктури, яке дає значний економічний і
соціальний ефект, внаслідок комплексування життєдіяльності людей і повного
використання ресурсів і можливостей території” [1;2]. Якщо категорія
“регіональна економіка” акцентує увагу на процесах формування прибутковості
та економічної ефективності розвитку різноманітних видів господарської
діяльності в регіоні, то категорія “територіальна організація суспільства” — на
ефективності територіальних поєднань цих видів діяльності та на ефективному
управлінні зазначеними елементами територіальної структури.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Підсумовуючи
викладене, можна зробити висновок, що регіональна економіка як наука вивчає
загальні закони і закономірності розміщення галузей господарства на
регіональному, міжрегіональному, державному і міждержавному рівнях. Вона
виступає важливою складовою регіональної політики та спрямована на
оптимізацію і взаємне розв’язання територіальних диспропорцій розвитку
господарства і системи розселення населення, а також на оптимальне
використання природно-ресурсного потенціалу території. Якщо регіональна
економіка покликана розробляти стратегії підвищення соціально-економічної
ефективності функціонування різних видів господарської діяльності людей, то
регіональна політика здійснює регламентування повноважень органів влади на
місцях, територіальних громад окремих місцевостей і поселень та органів
місцевого самоврядування з метою практичної реалізації цих стратегій. Сучасні
наукові розробки з регіональної економіки передбачають створення і
обґрунтування таких моделей територіальної організації економічного життя
регіону, за допомогою яких можна було б оцінити сумарну економічну,
соціальну й екологічну ефективність різних варіантів розвитку господарства з
метою вдосконалення регіонального управління окремими територіями та
підвищення рівня ефективності функціонування окремих підприємств та рівня
життя населення.
Список використаних джерел:
1.
Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики [Текст] : учебник
для студ. вузов / А. Г. Гранберг ; Государственный ун-т. Высшая школа
экономики. - 3. изд. - М. : ГУ ВШЭ, 2003. - 495 с. - (Tacis).

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

21

2.
Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
[Текст] : навч. посібник / С. І. Іщук ; Київський національний ун-т ім. Тараса
Шевченка. - К. : Видавець Паливода А.В., 2006. - 284 с.
3.
Продуктивні сили і регіональна економіка [Текст] : зб. наук. пр.: у 2
ч. / відп. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню
продуктивних сил України. - К. : РВПС України НАН України, 2008. - Ч. 1. - К.
: [б.в.], 2008. - 308 с.
4.
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / [А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз] ; Харк.
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2010. - 316 с.
5.
Регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / Я. Б. Олійник [та
ін.] ; ред. Я. Б. Олійник. - 2-ге вид., змінене і доп. - К. : КНТ ; К. : Видавець
Фурса С.Я., 2008. - 440 с.
6.
Clark G. L. The Oxford Handbook of Economic Geography. / Clark G.
L., Feldman M. P., Gertler M. S. – New York, Oxford University Press, 2003. – 742
p.
7.
Fujita M. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade
/ Fujita M., Krugman P.R., Venables A.J. – MIT Press, Cambridge MA, 1999. – 640
p.
УДК 911.3

Голубчиков Ю. Н., к. г. н., вед. науч. сотр.
МГУ имени М.В.Ломоносова
О ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОМ ЕДИНСТВЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ

Гуманізація географічних знань необхідна для відновлення єдності
природничих і гуманітарних галузей географії. Краєзнавство висувається в
теоретичну та методологічну основу місцевого самоврядування. Предметом
географії людини пропонується вважати географічне середовище в її
найрізноманітніших проявах.
Ключові слова: природно-гуманітарне єдність, гуманітарна географія,
краєзнавство, географічна середу
Гуманизация географических знаний необходима для восстановления
единства естественных и гуманитарных отраслей географии. Краеведение
выдвигается в теоретическую и методологическую основу местного
самоуправления. Предметом географии человека предлагается считать
географическую среду в ее самых разнообразных проявлениях.
Ключевые слова: естественно-гуманитарное единство, гуманитарная
география, краеведение, географическая среда
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The humanization of geographical knowledge is needed to restore the unity of
natural and humanitarian branches of geography. The local area studies is
advanced in theoretical and methodological basis of the municipal government. The
subject of human geography is invited to consider the environment in its most
diverse manifestations.
Key words: natural-humanitarian unity, human geography, local area studies,
environment
Вступление. Актуальность темы. Среди нерешенных общих проблем
географии, проблему ее единства и целостности В.С.Преображенский
именовал первой. «Любопытно, но не оправдано: в Москве ни в Институте
географии, ни на геофаке МГУ в послевоенные годы не было создано ни
академических сводок, ни монографических работ, обосновывающих единство
географии» - писал великий классик [18, с.100-111].
Анализ последних исследований и публикаций. В работах
Н.М.Дронина [12] и Ю.Г.Симонова [21] раскрыто как оказалось разрушенным
естественно-гуманитарное единство отечественной географии в начале 1930-х
годов. В советской науке начала тогда последовательно проводится линия
разграничения законов природы и законов общества. Физическую географию
было
предложено
считать
естественнонаучной
дисциплиной,
руководствующуюся
прежде
всего
положениями
диалектического
материализма и эволюционизма. Экономическая география была объявлена
общественной наукой, базирующейся на фундаменте исторического
материализма и политэкономии. Любые попытки объединить законы
исторического и диалектического материализма в одной концептуально схеме
жестко подавлялись.
Изложение основного материала. Физическая география лишилась
своих антропогеографических, страноведческих, историко-культурных и
этнографических составляющих. Но и экономической географии они
оказались не нужны. С тех пор под этим названием стала выступать
экономико-отраслевая география, оперирующая прежде всего хозяйственноуправленческими
или
формально-правовыми
системами.
Физикогеографическая характеристика страны или части света стали преподносится
так, будто не существуют ни народов, ни населения, ни их истории. В
физической географии исчез человек, остался лишь антропогенный фактор, в
экономической географии – не осталось природы, остались природные
ресурсы. Сетка экономико-географического районирования перестала
накладываться на физико-географическую. Курс физической географии
перестал логически предшествовать курсу экономической, а курс
экономической географии не продолжает курс физической. Это два разных
курса. Изучать их стало возможным совершенно порознь. И уж вовсе
отдаленными оказались они от курса истории.
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В создавшихся условиях предпочтительнее было избегать прямых
соприкосновений
между
физико-географическими
и
экономикогеографическим ветвями географии. Легче было себя чувствовать или там или
там. Но рассматривать с этих ветвей разделенной географии этноцивилизационные процессы, значение природной среды в жизни народов,
географический ход истории или ландшафтно-сакральные ценности географы
были уже не в силах. Были, конечно, исключения, но им было нелегко.
Известно сколько сложностей испытал В.А.Анучин с защитой докторской
диссертации по теме «Теоретические основы географии», отстаивавшей
парадигму единой географии.
Многие географы уходили в узкопрактические изыскания или блуждали
далеко за пределами своей науки, находя себе удовлетворение в применении
арсенала физико-химических или социолого-статистических методов научного
анализа. За идеал стал приниматься принципы редукционизма. С развитием
электронно-вычислительной техники связывалось развитие комплексных
географических исследований. Однако, этого не произошло. Напротив, именно
математизация и формализация усилили дифференциацию и дегуманизацию
географии.
Утрату комплексности географических исследований нередко связывают
с исключительной сложностью географических систем, включающих
множество элементов. Преодолеть проблему предлагается путем упрощения и
схематизации сложных систем количественными методами. Однако, скорее
прав А.В.Гладкий [6, 7] связывающий главную причину исчезновения
комплексности с утратой географией своего философско-гнсеологического
содержания и с общей дегуманизацией географического знания.
Парадокс в том, что гуманизировать географию сегодня возможно лишь
на основе самого широкого использования современных методов обработки
информации. Более того, на этом пути видится появление единых
общегеографических методов познания и унификация понятийнотерминологического аппарата [6, 14]. Так, появление геосервиса Google Earth
интегрированного с веб-сайтом Panoramio вовлекают в землеописание самые
широкие слои населения [23]. В 2007 г. число присланных пользователями
Panoramio снимков составило 1 млн, в 2009 г. — 20 млн, на 3 октября 2011
года насчитывалось 60 миллионов фотографий с сохраненными координатами
[26]. География не должна упустить этот мощнейший ресурс
землеописательного осмысления мира. Как в свое время упустили советские
географы значимость перехода к территориальному планированию в 1960-х
годах или экологическую тематику в 1980-х.
«Мы не описательная наука, мы не землеописание, мы изучаем
пространственные системы и пространственные закономерности различного
типа и уровня» - возразят иные географы. Они стыдятся своего родства с
географией и часто переименовывают ее название в геоэкологию. Описание
почвенного разреза считается наукой, а описание населенного пункта с
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окружающими его лесами и водами именуются «экстенсивными
хорологическими зарисовками «на глазок»», «фотографическими» слепками»
окружающего мира» и рассматриваются «одним из самых серьезных
препятствий на пути развития географии как науки», считаются «достоянием
истории». Пожалуй, ни в одной иной науке не найти столь яростного
открещивания от породившего ее начала. В чем-то сродни оно юношескому
максимализму.
Землеописание, или землеведение, до революции рассматривалось как
мироведение. Родиноведение (отчизноведение) было своего рода «малым
мироведением». Страноведение рассматривалось как наука, лежащая между
землеведением и ландшафтоведением. На базе страноведения формировалось
учение о ландшафте Берга [2].
В 1920-е гг. слово «родина» у новой власти оказалось не в чести и
название «родиноведение» сменилось на более нейтральное — «краеведение».
До конца 1920-х гг. краеведение рассматривалось как особая наука,
направленная на изучение географии родного края [3]. Как и
ландшафтоведение, оно было тоже своего рода “малым страноведением” [1].
Научное руководство краеведением осуществлялось Академией наук.
Ландшафтоведение изначально развивалось как часть страноведения.
Человек рассматривался в ландшафте в двух аспектах: как фактор воздействия
на ландшафт (антропогенный аспект) и как объект воздействия природного
ландшафта на самого человека через его быт, уклад и духовный мир
(антропогеографический аспект) [12].
В народе и сейчас сохраняется образ комплексной географии, единого
краеведения и ландшафтоведения, представление о близости географической и
исторической наук. Общество не интересуют узкодисциплинарные
направления географии и оно, по видимому, никогда не будет воспринимать
ее, как одну из «точных естественных» наук.
С каждым годом все больше поднимается интерес к краеведению,
географической карте, наследию, народоведению, пейзажеведению,
локальным историческим разработкам увязанным с комплексными
географическими характеристиками. Однако, среди весомого круга
профессиональных географов такого рода работы рассматриваются «не более
чем дилетантское барахтанье в предметах смежных наук» [16, с. 56].
Краеведение связывается не с фундаментальным знанием, а с
просветительской
или
памятнико-охранительной
деятельностью,
осуществляемой энтузиастами-общественниками. Наука от краеведения
отказалась и оно оказалось в ведении краеведческих музеев, школ и
турклубов. Между тем, так было не всегда и дольше не должно так оставаться.
Говоря словами советника Президиума РАН академика РАН Б.С.Соколова:
«научное краеведение было в сфере серьезного внимания со стороны
Российской Академии наук уже с 20-х годов ушедшего столетия и сейчас
требует особого внимания, поскольку затрагивает самые глубины
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провинциальной России, где скрыты корни ее нравственности и корни многих
направлений культуры, научно-хозяйственного опыта, предпринимательства»
[22].
В.С.Преображенский [17] отмечал, что ландшафтоведение не выживет,
если не будет считаться не общегеографической, а лишь физикогеографической наукой и не станет рассматривать человека по отношению к
ландшафту не как внешнюю силу, а как его компонент. Культура, искусство,
религия начинают восприниматься в качестве важнейших элементов
ландшафта [4].
Но географической литературы такого рода для широкого потребителя
почти нет. Из российских географических изданий выпали живые описания
природы и человека. Выросли поколения географов, рассматривающих эти
направления, как нечто «ненаучное» и «популяризаторское». А ведь именно
этими «неглавными» направлениями как раз и оправдано существование
географической науки в глазах налогоплательщика. Как бы это не омрачало
всевозможных редукционистов, но методы землеописания всегда будут
рассматриваться как главные методы нашей науки и значение их стремительно
растет в связи со всеобщей вооруженностью населения цифровыми
аппаратами.
«Если наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, она
стремительно теряет престиж и cтатуc» — утверждает культуролог и писатель
Александр Генис и добавляет: “Физики без метафизики нам не хватает, но и
метафизика без физики нам не нужна” [5, с. 210–211]. Как никогда сегодня
актуален прорыв на оставленные наукой свободными от себя сферы.
«Эпохальные прорывы в развитии фундаментальной науки практически всегда
были связаны со снятием тех или иных запретов на границы познания, отказа
от тех или иных устоявшихся убеждений и заблуждений» - пишет академик
В.А.Садовничий [20].
По самой своей сути землеописательная составляющая географической
науки могла бы возглавить процесс преодоления барьеров между самыми
разнообразными знаниями, как естественными, так и гуманитарными, между
научным, вненаучным и трансцендентным. Землеописание возможно и на
самом локальном, краеведческом уровне, где каждому открываются
возможности участия в «краестроительстве» своей деревни, села, улицы или
района, т. е. территории доступной личным и длительным наблюдениям. Тут
краеведение
становится
философско-методологической
основой
муниципального управления.
Именно муниципальное управление может и должно заботить
инвентаризация эстетических ресурсов России. Парадоксально, но у самой
огромной страны мира ни одно ведомство не озабочено ни украшением ее
пространств, ни их имиджевым продвижением. Между тем, красота в мире
становится ныне важнейшей характеристикой любой территории и страны,
значимой не менее богатства их недр. Для авторитета государства важно также
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имиджевое продвижение тех или иных его территорий. Оно сегодня
становится, пожалуй, поважнее укрепления ее военно-экономического
могущества. На эту деятельность развитые страны ежегодно выделяют
средства, входящие в число приоритетных расходных статей государственного
бюджета. Целые индустрии природно-культурного наследия зиждятся на
умелом имиджевом продвижении своих стран.
Конструирование положительного образа территории – это тоже
естественно-гуманитарная ось единой географии. Оно важно для создания
благоприятной среды ее жителям и напрямую влияет на величину кредитных
товарных, туристических и инвестиционных потоков. Образ территории
выступает решающим фактором укрепления патриотизма, повышения
внимания к туристическим объектам, сдерживания эмиграции и решения
любых задач, связанных с выбором в пользу своей страны и своего региона
[15, 13, 11].
Развитие гуманитарной географии на Западе привело к появлению
знаний, которые трудно идентифицировать с какой-либо из традиционно
выделяемых отечественной наукой отраслей. Подчеркивается общенаучное
положение географии человека для географии, подобное тому, которое
занимает общее землеведение среди физико-географических наук [19]. На
географию человека перемешается все последние десятилетия центр внимания
западной университетской школы. Связано это, по мнению Ю.Н. Гладкого и
А.Н. Петрова [9], с обретением физической и экономической географиями
излишней механистичности и статичности в ходе количественной революции с
ее формализованными методами описания пространства и стремлением
подменить сущностные основы науки системной фразеологией. Это вызвало
протест и утверждало гуманитарную географию, поставившей в центр своего
внимания холистческий подход с целостным познанием человека.
Термин «гуманитарная география» (human geography от лат. humanitas:
духовная природа человека) эффективно применять к областям географии,
лежащим на стыке ее физической и социально-экономической ветвей. Если
физическая и экономическая географии традиционно близки к осмыслению
мира как развивающейся материи и материального производства, то
лежащее в основе прилагательного «гуманитарной географии» духовное
начало возвышает ее над материальной географией и вооружает более
чувствительной когнитивной оптикой.
Непосредственным предметом гуманитарной географии чаще всего
выдвигаются «качественно особые процессы на стыке природных,
экономических, социальных, политических и иных явлений в рамках тех или
иных пространственных систем» [9, с.23]. Именно в этом междисциплинарном
«зазоре» «география действительно является единой, комплексной наукой [8].
Единое знание гуманитарной географии логически подразделяется на
интегративные субдисциплины, находящиеся на соответствующих стыках
географии с науками о человеке: культурологией (культурная география),
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экономикой (экономическая география), социологией (социальная география),
психологией (поведенческая география), медициной (рекреационная
география), политикой (политическая география), эстетикой (эстетическая
география), философией (теоретическая география), эпистемологией
(информационная география, когнитивная география) историей (историческая
география, история колонизаций) и т.д. [9, 25]. Во всех случаях характер
связей этих наук с природой является мерилом их пребывания в географии, а
не в культурологии, экономике, социологии и т.д.
По всей видимости, предметом рассмотрения гуманитарной географии
следует считать географическую среду в ее самых диверсифицированных
проявлениях. Хотя, по аналогии с культурной географией [24], дело тут не
столько в субстратном сегменте изучения, сколько в эпистемологическом угле
зрения. Туризм можно рассматривать и как прикладное приложение
гуманитарной географии, и как динамический метод познания географической
среды.
Выводы. С появлением антропного принципа даже физика стала
исходить от человека. Звездный купол стал неизмеримо ближе и
человекоразмернее [10]. Пришло, видимо, время и для гуманизации географии,
сохранившей в своем гуманитарном ядре элементы утраченного единства
науки, литературы, искусства и религии. Перефразируя афоризм Клода ЛевиСтросса, можно сказать, что в географии XXI век будет веком гуманитарной
географии, или географии не будет вообще.
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ЧИ ПОДІЛ РЕСУРСІВ?
Розкрито сутність основної категорії суспільної географії «географічний поділ праці». Обґрунтовано необхідність її трансформації в
категорію «географічний поділ ресурсів». Визначено наукові засади
географічного поділу ресурсів з позицій сучасних теоретичних концепцій в
суспільній географії.
Ключові слова: географічний поділ праці, географічний поділ ресурсів,
наукові категорії суспільної географії.
Раскрыта сущность основной категории общественной географии «географическое разделение труда». Обоснована необходимость ее
трансформации в категорию «географическое разделение ресурсов».
Определены научные основы географического разделения ресурсов с позиций
современных теоретических концепций в общественной географии.
Ключевые слова: географическое разделение труда, географическое
разделение ресурсов, научные категории общественной географии.
The essence of the main social geographic category “geographical division of
labor” is disclosed. The necessity of its transformation into category “geographical
resources sharing” is substantiated. The scientific fundamentals of geographical
resources sharing via the current social geographic theoretic conceptions are
explored.
Keywords: geographical division of labor, geographical resources sharing,
scientific social geographic categories.
Вступ. Актуальність теми. Останнім часом, в суспільній географії все
частіше з’являються спроби переосмислення фундаментальних категорій цієї
науки з точки зору сучасних пост-некласичних тенденцій в гносеології та в
філософії. Традиційні й усталені поняття, терміни і категорії (розміщення
продуктивних сил, територіальна організація, суспільно-географічне положення
тощо) доповнюються сучасним змістом, актуалізуються, змінюються та
адаптуються до нових особливостей організації життя людей та їх науковопізнавальної діяльності. Не оминув цей процес і категорію «географічний поділ
праці». Все більше європейських та американських суспільних географів
говорять про її трансформацію та переорієнтування на дослідження
географічного поділу ресурсів (природних, економічних, соціальних,
фінансових, інформаційних), одними з яких, власне, виступають і трудові
ресурси. Зазначене вище вимагає розробки нових теоретичних засад розвитку
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суспільної географії і категорії «географічний поділ ресурсів», більш широкої
взаємопов’язаності вітчизняної науки із провідними науковими школами
зарубіжних учених.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорія «географічний поділ
праці» сформувалась на українських теренах в рамках радянської концепції
економічної географії. Її основоположником вважається радянський економікогеограф М. Баранський. Проте, його власні міркування з приводу необхідності
застосування цієї категорії базувались на теоретичних викладках К. Маркса, Ф.
Енгельса та В. Леніна, твори яких виступали ідеологічною та методологічною
основою переважної більшості наукових досліджень в СРСР. Немарксистський
погляд на географічний поділ праці та інших економічних ресурсів ми
зустрічаємо в працях видатних географів і філософів того часу - К. Ріттера
(Ritter, K.), А. Геттнера (Hettner, A.), А. Вебера (Webber, A.), А. Льоша (Lösch,
A.), Дж. У. Дреппера (Drabber J. W.) та ряду інших зарубіжних учених –
представників хорологічної та енвайронменталістської концепцій в географії.
Методологічні проблеми, підняті в працях цих учених актуальні за кордоном і в
наш час, питання географічного поділу ресурсів в наші дні досліджують Г.
Кларк, М. Фельдмен, М. Гертлер (Clark G. L., Feldman M. P., Gertler M. S.), а
також М. Фуджита, П. Кругман, Е. Венайблес (Fujita M., Krugman P.R., Venables
A.J.). Однак, комплексного теоретико-методологічного аналізу категорії
«географічний поділ ресурсів» ще детально не проводилось.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Саме тому,
об’єктом даного дослідження виступає гносеологічна сутність категорії
«географічний поділ ресурсів», а предметом – особливості її застосування в
сучасній суспільній географії. Метою дослідження є обґрунтування сутності
категорії «географічний поділ ресурсів» і необхідності трансформації наукових
положень категорії «географічний поділ праці», а завданнями - визначення
наукових засад географічного поділу ресурсів з позицій сучасних теоретичних
концепцій в суспільній географії.
Виклад основного матеріалу. Тривалий час в українській та російській
суспільній географії домінує те розуміння категорії «географічний поділ праці»,
яке в основних своїх рисах було започатковане ще Миколою Баранським. На
думку ученого, під цією категорією розуміється просторова форма суспільного
поділу праці, яка «полягає у тому, що різні країни (або райони) працюють одне
для одного, щоб результат праці перевозився з одного місця в інше, щоб був,
таким чином, розрив між місцем виробництва і місцем споживання» [2].
Власне, поняття «суспільного поділу праці», що є родовим по
відношенню до досліджуваної категорії, було введено в науковий обіг в працях
К. Маркса і Ф. Енгельса для обґрунтування ними теорії розриву між працею
робітничого класу і привласненням результатів цієї праці крупним капіталом на
основі «несправедливого розподілу» (з точки зору марксистів - авт.) прибутків
і, як наслідок, нещадної експлуатації робітничого класу [8]. Територіальний
поділ праці, на думку класиків марксизму-ленінізму, «полягає у закріпленні
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окремих галузей за певними районами» [8], в «спеціалізації окремих районів на
виробництві одного продукту, інколи одного сорту продукту і навіть певної
частини продукту» [7]. Зазначалось також, що поділ праці формується не лише
внаслідок різноманітності природних умов і ресурсів, але, перш за все, «через
існуючі виробничі відносини» в суспільстві [1;8]. Саме праця, як мобільний та
відносно доступний ресурс того часу була виокремлена К. Марксом для
обґрунтування своєї теорії.
Ідеї класиків марксизму-ленінізму були повністю схвалені та сприйняті в
радянській економічній географії. Тривалий час, категорія «географічний поділ
праці» розвивалась в працях відомих радянських учених – Ю. Г. Саушкіна, В.
О. Анучіна, С. І. Іщука, М. Д. Пістуна та ін. На її основі розроблялись перші
плани ГОЕЛРО (М. М. Колосовський та ін.), п’ятирічні плани розвитку
виробництва і формування територіально-виробничих комплексів (А. Ю.
Пробст, О. Т. Хрущов, М. М. Паламарчук, М. І. Шраг, С. І. Іщук та ін.),
сформувались вчення про опорний каркас господарства і розселення (Г. М.
Лаппо, А. Ю. Пробст), вчення про соціалістичний міждержавний поділ праці (в
рамках організації СЕВ – І. О. Вітвер, Я. Г. Машбіц, С. В. Одессер) тощо. Дана
категорія слугувала основою обґрунтування переваг планової соціалістичної
моделі економіки порівняно із ринковими економіками капіталістичних держав,
оскільки в умовах соціалізму усуспільнення ресурсів праці (нарівні із
предметами та засобами праці) призводило до всезагального «справедливого
перерозподілу результатів праці» [8], отриманої в результаті націоналізованого
виробництва.
Сучасна суспільно-географічна наука визначає категорію «географічний
поділ праці» як «процес спеціалізації певної території (групи країн, однієї
країни чи її регіонів та місцевостей) на виробництві певних видів продукції і
послуг на основі розвиненого обміну» [9]. Процес географічного поділу праці,
як стверджує ряд учених, проходить на основі розвитку спеціалізації
господарських регіонів і взаємозв’язків між ними через обмін. Різні регіони
стають все більш взаємопов’язаними і взаємозалежними в процесі розвитку їх
господарства, коли усуспільнення виробництва досягає такого високого рівня
розвитку, що окремі території виступають в якості спеціалізованих частин
господарства всієї країни [6;9]. З поділом діалектично пов’язана і географічна
інтеграція праці, в рамках якої розвиваються процеси концентрації населення і
господарства, формуються господарські вузли, агломерації тощо [9].
В умовах ринкової економіки, роль географічного поділу праці суттєво
доповнюється та переосмислюється. Перш за все, слід зазначити, що процеси
усуспільнення праці, відмова від приватної власності на виробничі ресурси та
їх подальша націоналізація не дали очікуваного економічного ефекту та не
призвели до «справедливого розподілу прибутків», на який очікували
теоретики марксизму-ленінізму. По-друге, в ринкових умовах, праця виступає
не єдиним мобільним та високоліквідним фактором виробництва, який лише
сам забезпечує виробництво і розподіл матеріальних і духовних благ, визначає
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

32

їх усуспільнення та привласнення. Таких факторів багато. Привласненими
можуть бути не лише ресурси праці, але, перш за все, ресурси природи (землі,
зокрема), капіталу, інформації. Отже, врахування розподілу на території всіх
елементів економічних ресурсів є суттєвим і необхідним для формування
раціональної структури господарства й ефективних механізмів перерозподілу
прибутків від його функціонування. Цю думку можна заперечити, посилаючись
на класичний аргумент радянської економічної географії про те, що саме праця
робітників, впливає на географічний розподіл кінцевого продукту, а не
фактичне розташування родовищ природних ресурсів, фінансових установ і
банків капіталів, або ж інформаційних порталів. Але, контраргументом існує
третій пункт визначення ролі географічного поділу праці. Отже, по-третє,
працівники підприємств можуть мати (і, частіше за все, мають) обмежений
доступ до інших факторів виробництва (землі, капіталу, інформації) як з
об’єктивних, так і з суб’єктивних причин. В цьому випадку, поділ праці
фактично потрапляє в залежність від розподілу інших видів ресурсів. Тому
класична формула економічної ефективності «територіального поділу праці»
запропонована ще М. Баранським [6;9], де виводиться залежність між ціною
товару на місці продажу, на місці виробництва і транспортними витратами, не
буде відтворювати реальну сутність усіх процесів формування прибутку
підприємства. Натомість ми матимемо нераціональне розміщення підприємств,
збитковість цілих галузей господарства, непрозорість перерозподілу прибутку
та відірваність працівників від реальних можливостей управління ефективністю
своєї праці і привласнення її результатів. Ці процеси мали місце і в радянській
економіці, слід лише згадати вкрай неефективний плановий розподіл потоків
матеріально-технічного постачання промислових підприємств, нераціональні
сировинно-виробничі
та
постачальницько-збутові
зв’язки,
кризу
агропромислового виробництва, викликану, здебільшого, неефективним
розподілом праці в допоміжних та обслуговуючих галузях тощо.
І, нарешті, по-четверте, в умовах глобалізації та інтернаціоналізації
соціально-економічного середовища все більшого значення набуває той факт, в
чиїх руках знаходяться ресурси землі, води, надр, капіталу та, особливо,
інформації, яка, по своїй суті взагалі є екстериторіальною. Інформаційна сфера
вийшла далеко за свої територіальні межі. Тому місця прикладання праці і їх
географічний поділ перестали мати конкретну прив’язку до простору. Адже,
працівники інформаційної сфери можуть виробляти свою продукцію в будьякій точці простору, де забезпечено під’єднання до глобальної інформаційної
мережі Інтернет.
З огляду на вищевикладене, на нашу думку, категорія «географічний
поділ ресурсів» має свідчити не лише про різницю в спеціалізації окремих
регіонів, а, перш за все, про наявність конкурентних переваг певної території
над іншою, завдяки яким забезпечується максимальна економічна ефективність
розвитку різних видів людської діяльності на основі розвиненого обміну
виробленими матеріальними чи духовними благами. Її суспільно-географічна
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сутність не має зводитись лише до механічного розподілу місць прикладання
праці, адже на процес господарювання суттєво впливають й інші територіальні
та й навіть, останнім часом, екстериторіальні фактори, зазначені вище.
Подібна точка зору сформувалась в середовищі західних учених вже
тривалий час. Чи не перші дослідження, присвячені територіальному
перерозподілу ресурсів та їх впливу на господарську діяльність людини та її
ефективність припадають на кінець 19 століття. Відомий американський учений
Джордж Уїльям Дреппер (Drabber J. W.) у своїх епохальних працях «Історія
розумового розвитку Європи» (1875 р.) [4] та «Природа й життя Америки і їх
відношення до походження громадянської війни…» (1871 р.) [5] з позицій
раннього енвайронменталізму відстоював панівну роль природних ресурсів у
формуванні й поділу праці на території, а також у формуванні свідомості людей
та їх поведінки і рис характеру. Його поділ Європи на регіони різного типу
«розумового розвитку» [4] визначив характер перерозподілу ресурсів окремих
цивілізаційних угрупувань, а динамічна характеристика переходу від «віку
споглядального розуму» до «віку волі» - особливості трансформації такого
поділу в залежності від характеру зміни природного середовища.
В подальших дослідженнях представників хорологічної школи географії
(К. Ріттера, А. Геттнера та ін.) [3] ідеї географічного поділу ресурсів набули
більш широкого змісту та доповнились не лише природними компонентами,
але й особливостями суспільного розвитку території. Так, до ресурсного базису
території, який визначає її конкурентні переваги, була додана праця й капітал.
Зазначені вище аспекти розвитку географічної науки сприяли
формуванню класичного вчення „теорії штандортів” відомого економіста,
географа і філософа Альфреда Вебера. В своїх книзі „Über den Standort der
Industrien12” (1909 р.) вчений обґрунтовує цілісний характер впливу на
розміщення виробництва трьох провідних факторів: орієнтації на транспорт,
орієнтації на трудові ресурси та орієнтації на концентрацію перших двох
факторів та, власне, і самого виробництва, яка і була названа
„агломеруванням”. Таким чином, в роботах А. Вебера говориться не лише про
суто марксистський підхід до географічного поділу праці, але й інших видів
ресурсів у комплексі із трудовими: комунікаційних, агломераційних тощо.
Революційні зміни в концепції географічного поділу ресурсів здійснив А.
Льош (Lösch, A.). В своїй праці “Economics of location” 13 учений стверджував,
що диференціація господарського розвитку території „не є результатом лише
природних чи політичних нерівностей” [12]. На його думку, в основі вигідного
розміщення підприємств на території лежать процеси концентрації та/або
диспергування виробництва в залежності від дії цілого ряду умов і факторів, до
яких учений відносив розподіл на території ресурсів землі, праці, капіталу. Цю
думку поділяють У. Кристаллер (Christaller, W.), А Маршалл (Marshall, A.), а

12
13

Про штандорти в промисловості (нім.).
Економіка розміщення (англ.)
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також ряд українських учених початку ХХ ст. (Д. Журавський, К. Воблий, М.
Туган-Барановський та ін).
В наші часи, концепція географічного поділу ресурсів активно
поширюється в західній економічній географії. Так, в фундаментальному
виданні “The Oxford Handbook of Economic Geography” 14 Г. Кларк, М.
Фельдмен, М. Гертлер (Clark G. L., Feldman M. P., Gertler M. S.) стверджують,
що поділ праці залишається історичною категорією, що демонструє суто
марксистський підхід до територіальної диференціації господарства [10, стор.
455]. На думку авторів підручника, можна говорити про географічний ринок
робочої сили (курсив Г. Кларка), або, що більш доречно, про «локальний по суті
рівень людської діяльності і регулювання ресурсів, що створює передумови для
реалізації конкурентних переваг території» (курсив Г. Кларка) [10, стор. 456].
Отже, саме поділ ресурсів на території (природних, трудових, фінансових,
інформаційних тощо), на думку, Оксфордської школи економіко-географів, має
бути покладений в концепцію формування переваг регіону в процесі
спеціалізації на виробництві певних видів матеріальних чи духовних благ.
Ця ідея стає також основою розвитку вчення М. Фуджити, П. Кругмана та
Е. Венайблеса (Fujita M., Krugman P.R., Venables A.J.), які розвинули його в
рамках концепції «нової економічної географії» [11]. В своїй праці «The Spatial
Economy: Cities, Regions and International Trade» 15 ці учені обґрунтовують
механізми формування найбільшої прибутковості та комерційної ефективності
розвитку господарства в залежності від особливостей географічного поділу
ресурсів. Кругман пропонує за допомогою багатофакторного аналізу оцінити
різні ефекти підвищення віддачі підприємств (прибутків), транспортні витрати,
рух продуктивних факторів (капіталу, робочої сили, інформації), що, на думку
ученого, розкриває нові можливості для географії і регіональної (просторової –
П. Кругман) економіки.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, сучасна суспільна
географія мусить спиратися в своїх дослідженнях на категорію «географічний
поділ ресурсів», яка має яскраво виражений ринково-орієнтований характер,
спрямований на встановлення конкурентних переваг регіону, відрізняється
цілісністю та комплексністю підходу до вивчення географічного простору,
містить елементи дослідження узагальнюючого впливу різних типів ресурсів на
характер та ефективність господарської діяльності людини на території.
Географічний поділ ресурсів може мати глобальний (світовий), міжнародний,
міжрегіональний, внутрірегіональний та локальний характер, може залежати
від особливостей центро-периферійних відносин певної території, її суспільногеографічного положення, конфігурації, концентрації і диспергування окремих
компонентів суспільно-географічної системи тощо [1;6;9]. Саме ця категорія
повною мірою відповідає новим завданням суспільної географії – розробленню
механізмів формування та оптимізації розвитку додаткової економічної
14
15

Оксфордський підручник з економічної географії (англ.)
Просторова економіка: міста, регіони та міжнародна торгівля (англ.)
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ефективності (комерційної прибутковості) різних видів людської діяльності на
території в залежності від перерозподілу в її межах різних ресурсів і факторів
зростання віддачі від вироблення продукту. Розробка та апробація таких
механізмів, заснованих на широкому використанні категорії «географічний
поділ ресурсів» є основою для подальших наукових розвідок у даному
напрямку.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ В
КОНТЕКСТІ ГЕНЕТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПІДХОДУ:
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ
В роботі розглядаються методологічні і методичні основи дослідження в
контексті генетико-географічного підходу. В історико-генетичних і в деяких
історико-географічних дослідженнях наголос здебільшого робиться на
фіксуванні дати або періоду виникнення предмета (об’єкта) дослідження,
першопричини його просторової (територіальної) локалізації, топонімічних
особливостей етнічного, природного і іншого характеру, які пов’язуються з
назвами цих об’єктів. Але при цьому підчас ігноруються такі важливі з
методологічної точки зору категорії як закономірність виникнення і
подальшого розвитку об’єкта, що досліджується, його первинні функції і їх
генетичне осмислювання, вплив на їх ускладнення в подальшому процесі
економічних,
екістичних,
природних,
адміністративно-управлінських,
геополітичних і багатьох інших (випадкових, закономірних, каузальних,
часових, просторових тощо) факторів.
Ключові слова: генетично-географічний тип, методологічні принципи,
розвиток, генезис, процес, динамізм, основні поняття, другорядні поняття.
В работе рассматриваются методологические и методические основы
исследования в контексте генетико-географического подходу. В историкогенетических и в некоторых историко-географических исследованиях акцент
делается на фиксировании даты или периода возникновения предмета
(объекта)
исследования,
первопричины
его,
пространственной
(территориальной) локализации, топонимических особенностей этнического,
естественного и другого характера, которые связаны с названиями этих
объектов. Но при этом иногда игнорируются такие важные с
методологической точки зрения категории как закономерность возникновения
и последующего развития объекта исследования, его первичные функции и их
генетическое осмысливание, влияние, на их усложнение в дальнейшем процессе
экономических,
экистических,
естественных,
административноуправленческих, геополитических и многих других (случайных, закономерных,
каузальных, временных, пространственных и прочих) факторов.
Ключевые слова: генетически- географический тип, методологические
принципы, развитие, генезис, процесс, динамизм, основные понятия,
второстепенные понятия
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The methodological and methodical bases of research in a context of the
genetic-geographical approach are considered. In historic-genetic and in some
historic-geographical researches the accent mostly becomes on fixation of date or the
period occurrence of a subject (object) of research, an original cause his spatial
(territorial) localisation, toponymic features of ethnic, natural and other character
which are connected with names of these objects. But such important categories from
the methodological point of view as mechanism of occurrence and the further
development of investigated object, its primary functions and their genetic
comprehension, influence on them of complication in the further process economic,
ethnic, natural, administrative and managerial, geopolitical and many other things
(accidental, natural, causal, temporal, spatial, etc.) factors are sometimes ignored.
Keywords: genetic-geographical type, methodological principles, development,
genesis, process, dynamism, basic concepts, minor concepts.
Вступ. Постановка проблеми. Проблематика, яка пов’язана з аналізом
походження і подальшого розвитку об’єктів, явищ реальної дійсності, можна
стверджувати, ніколи не знаходилось на периферії суспільно-географічних
досліджень. Для історико-географів, фахівців історичної та ретроспективної
географії вона і сьогодні першочергова.
Актуалізація цієї проблематики з моменту досягнення нашою країною
незалежності значно посилилась і це має своє закономірне пояснення (перегляд
деяких застарілих ідеологічних поглядів на історію, періодизацію, політизацію
тощо). Але треба відзначити, що ми ще мало знаходимо грунтовних досліджень
з цієї вузької проблематики майже відсутні публікації, зокрема, по генетичній
типологізації сільських і міських населених пунктів, систем розселення. В
характеристиці, наприклад, систем розселення здебільшого робиться наголос на
демографічних, екістичних складових досліджується і аналізується їх
просторова(територіальна) диференціація, їх топологічна композиція,
застосовуються формалізовані методи тощо. Але в них майже відсутні погляди
на обумовленість сучасних розселенських структур генетичним їх минулим..
Абсолютизація сьогодення неминуче збіднює більш широке бачення
населенської проблематики і як наслідок цього і в характеристиці сучасних її
станів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В історико-генетичних і в
деяких історико-географічних дослідженнях наголос здебільшого робиться на
фіксуванні дати або періоду виникнення предмета (об’єкта) дослідження,
першопричини його просторової (територіальної) локалізації, топонімічних
особливостей етнічного, природного і іншого характеру, які пов’язуються з
назвами цих об’єктів тощо. Але при цьому підчас ігноруються такі важливі з
методологічної точки зору категорії як закономірність виникнення і
подальшого розвитку об’єкта, що досліджується, його первинні функції і їх
генетичне осмислювання, вплив на їх ускладнення в подальшому процесі
економічних,
екістичних,
природних,
адміністративно-управлінських,
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

38

геополітичних і багатьох інших (випадкових, закономірних, каузальних,
часових, просторових тощо) факторів.
Саме генетично-географічний підхід зумовлює досліджувати об’єкти,
явища, системи не тільки в часовому, а і в просторовому аспектах. Відомий
вітчизняний дослідник В.П. Круль з цього приводу зауважує, що не
применшуючи роль істориків в генетичних дослідженнях, все ж таки треба
надати належне географам, які поєднуючи часову і просторову координати в
своїх дослідженнях звертають увагу саме на поєднанні цих двох складових.
Посилаючись і підтримуючи висновки відомого з цієї проблематики
російського вченого В. Яцунського, який в свій час зауважив, що у «величезній
більшості наші історики дуже байдужі до просторового боку історичного
процесу», В.П. Круль підкреслює обов’язкову необхідність географічної
акцентації при вивченні генетичного минулого об’єктів, явищ, систем [9].
Але здебільшого в наукових публікаціях історико-генетичної
проблематики майже абсолютизується саме часова координата, і як наслідок, в
значній мірі це вуалює просторову складову об’єктів, явищ, що досліджуються.
Нам здається, що настав час в загальному арсеналі суспільно-географічних
досліджень(підходів) виділити, ввести в більш широкий обіг таке поняття як
генетично-географічний підхід. Ми усвідомлюємо, що в цьому підході ще не
існує повного понятійно-термінологічного апарата, що запропонований підхід
не буде сприйнятий однозначно істориками (а може і окремими географами),
але він, на наш погляд, є сьогодні актуальним, необхідним , як окремий
специфічний підхід, і повинен застосовуватись в зв’язках з іншими методами і
підходами в широкій панорамі суспільно-географічних досліджень нашої
науки. В зв’язку з цим ми і пропонуємо більш поглиблено, в змістовому аспекті
осмислити, пізнати основні поняття, які на наш погляд стосуються саме
генетично-географічної проблематики. Це осмислення, пізнання їх сутності ми
спробували реалізувати через призму їх концептуалізації, не претендуючи на
всебічне осягання(охват) всіх «тонкощів», що присутні в цій проблематиці.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Отже, метою
даної статті є спроба узагальнення методологічних і методичних основ
дослідження в контексті генетико-географічного підходу.
Виклад основного матеріалу. Становлення, виникнення і упорядкування
основних понять, які пов’язані з проблематикою генетично-географічного
підходу в суспільно-географічних дослідженнях може сприяти формуванню і
упорядкуванню системи основних понять і термінів, повинно відбуватись на
основі певного практичного сприйняття уявлень, доробок, які накопичились в
методологічному арсеналі суспільної географії. Зауважимо, що саме такий
підхід в цій роботі не треба сприймати як заперечення, відкидання
накопиченого попередніми дослідниками спадку. Це скоріше методологічний
прийом, який сприяє, з одного боку певному переосмислюванню,
систематизації понять, з другого – допомагає підійти, наблизитись до більш
широких і більш змістовних їх трактувань та їх концептуалізації.
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Перш за все зупинимось на цілі і меті нашого дослідження. Категорія
цілі, зазвичай, трактується як мисленне (можливе) передбачення результату
наукового пошукування. Вона спрямовує і в певній мірі регулює мотиви і
діяльність дослідника. Змістовний характер цілі залежить в значній мірі від
реальних можливостей суб’єкта і застосованих в її реалізації засобів,
інструментарія. Категорія цілі в змістовному аспекті запропонованого
дослідження трактується нами на розширеній основі; вона може бути одно- або
багатокритеріальною, але чітко спрямованою, стабільною, усвідомленою.
Д. Харвей вдало висловився: «… будь-який аналіз буде безплідним( марним),
якщо він не переслідує певну ціль» [20].
Наша ціль – розкрити саме в контексті концептуалізації основних понять,
що іманентно присутні в структурі досліджувальної проблематики, їх сутнісне
бачення, їх місце і роль в процесі пізнання змістовності генетичногеографічного підходу.
Заявлена ціль, як нам здається, відповідає нашому баченню
проблематики, що досліджується; її зміст безумовно залежить від певного
уявлення автора про сутність взаємопов’язаних складових такого непростого
предмета дослідження, як генетично-географічний підхід при вивченні
суспільно-географічних об’єктів, явищ, систем. Ціль, яка стоїть перед автором,
на наш погляд, внутрішньо несуперечлива, логічно обґрунтована і є досить
прийнятною. Ми намагались, щоб наш аналіз не мав характеру умоглядних
абстрактних міркувань і загальних уявлень, а був націленим на правомірні,
конструктивні висновки, які в подальшому могли бути використані в
генетично-географічних дослідженнях конкретних суспільно-географічних
систем, зокрема системи розселення в регіоні Українського Причорномор’я. Цю
роботу слід вважати лише як окремий, але, на наш погляд, значущий фрагмент
в більш широкій панорамі генетично-географічного підходу, яку передбачено
досліджувати в теоретико-методологічному, концептуально-конструктивному,
просторово-часовому бачені.
Постановка нашої цілі виходить ще і із того, що в складній системі
різноманітних способів, методів, прийомів суспільно-географічних досліджень,
проблематиці саме генетично-географічного підходу приділяється, на наш
погляд, недостатньо уваги. Вона ( ця проблематика) в цілому ряді наукових
робіт лише окреслюється в загальних рисах, підкреслюється необхідність
генетичного підходу, генетичної типологізації різнорівневих систем чи об’єктів
не заперечується, але реальних фундаментальних пошукових досліджень на цю
тему ми сьогодні не зустрічаємо.
Для більш повного розуміння цілі і задач нашого дослідження
зупинимось, перш за все, на осмисленні тих загальних і спеціальних наукових
категорій, понять, термінів, які є іманентними для заявленої проблематики.
В наукових дослідженнях існує багато різноманітних визначень категорії
концепція. Узагальнюючи всі їх варіанти, осмислюючи їх внутрішній сутнісний
зміст можна стверджувати, що концепція – це певний спосіб розуміння,
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трактування яких-небудь явищ; це основна точка зору, керівна ідея
правильного їх висвітлення; головний замисел. За Е.Б. Алаєвим концепція – це
сукупність найбільш суттєвих елементів теорії, викладеної в конструктивній
прийнятній для практики формі, це теорія, яка переведена в алгоритм
вирішення конкретної проблеми [1].
Виходячи з цих визначень термін концептуалізація ми будимо розуміти в
нашому дослідження як логічно обґрунтований прийом пізнання, що
спрямований на пояснення, розуміння, осмислення головної цілі, головного
замислу автора.
Множину різноякісних за своїм змістом понять концептуалізація, як
методичний засіб, їх певним чином консолідує, об’єднує, вибудовує,
спрямовує, в єдиний потужний методологічний і методичний вектор їх
сприйняття, що забезпечує реалізації поставленої в роботі цілі.
Концептуалізація з одного боку - це прийом, який забезпечує реалізацію
загального замислу, головної ідеї, трактовку множини понять з метою
узагальнення їх сутнісних характеристик, з іншого - вона наближує
використання методологічних і методичних проблем до загального алгоритму
(за Е.Б. Алаєвим) їх вирішення для реалізації цілей і задач досліджуваної
проблематики в цій роботі.
Автор при цьому усвідомлює, що тут можуть мати місце і деякі
суб’єктивні моменти, суб’єктивні думки, на які (до речі) має право будь-хто з
дослідників; але такою вже є загально прийнята логіка наукових пошуків чи
трактувань відомих методологічних і методичних положень під тим чи іншим
кутом зору.
Логіку нашого дослідження можна розглядати з одного боку як
осмислення змістовної сутності основних понять, які є атрибутивними
складовими елементами концепції генетично-географічного дослідження, з
іншого – як спробу ці поняття оцінити з позицій ролі і того місця, які вони за
своїми змістовними функціями виконують в загальному методологічному
баченні цієї концепції. Тому свою увагу автор концентрує саме на сутнісних
рисах і характеристиках їх пізнання, на всебічному філософськометодологічному їх осмисленні.
Насамперед, необхідно в контексті нашого дослідження визначитись на
тлумаченні висловлень термін та поняття. В термінах відображаються лише
емпіричне описування того чи іншого соціально-географічного об´єкта або
явища, назва певного предмета в спеціальній області науки, іноді навіть з
відтінками спеціального наукового знання. На відміну від цього, поняття
передбачає конкретне знання явища або об’єкта, принцип його
функціонування. В понятті логічно сформована загальна думка про предмет,
уявлення; в ньому відображається сутнісні властивості, зв’язки та відношення
предметів та явищ.
В науковій літературі існують різноманітні визначення терміну поняття.
В філософській інтерпретації «Поняття – форма мислення, в якій
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відображається сутнісні властивості, зв’язки та відношення предметів і явищ; в
логічному аспекті – це думка, в якій узагальнюються і виокремлюються
предмети певного класу(розряду) за певними для них ознаками; в змістовному
аспекті – це сукупність сутнісних розпізнавальних при знаків, які розкривають
його(поняття) якісну характеристику(18.стор.195). В вітчизняній науковій
аналітиці аналогічної точки зору дотримуються проф. О.І. Шаблій [21].
Отже можна вважати, що термін і поняття в змістовному аспекті
співвідносяться між собою як знання абстрактне і конкретне.
Поняття розвиток є досить змістовним за своєю сутністю. В будь –яких
наукових студіях і, особливо в тих з них, які пов’язані з аналізом змін
географічного об´єкта чи явища в динамічному ракурсі, в часових координатах,
поняття розвиток є головним компонентом в структурі підходів, методів,
прийомів, що застосовуються науковцем на шляху реалізації поставленої цілі,
основного замисла роботи. Виходячи з цього ми вважаємо доцільним, логічно
обґрунтованим концептуалізацію понять, пов’язаних з генетично-географічної
проблематики почати з саме цього важливого поняття і йому ми приділяємо
відносно розширену, в співставленні з іншими, характеристику.
В філософській енциклопедії [18] воно трактується як перехід від одного
якісного стану до іншого. Воно характеризується конкретною структурою,
механізмом, наявністю певного джерела розвитку, формою та спрямованістю.
Розвиток – не будь-яка зміна об’єкта, явища чи системи. Це зміна, яка пов’язана
з певними перетвореннями у внутрішній будові об’єкта, в його структурі, що є
сукупністю функціонально пов’язаних між собою елементів, зв’язків та
взаємозалежностей. Отже, розвиток ідентифікується як якісні зміни в об’єкті,
як певний ряд історичних станів об’єкта в їх зв’язках, переходах від одного до
іншого, від попередніх до наступних. В результаті розвитку виникає новий
якісний стан об’єкта з трансформацією його структури, з виникненням нових
його елементів і взаємозв’язків.
В «Логическом словаре» М.І. Кондакова дається наступне визначення
поняття розвиток: « Розвиток – невід’ємний, найважливіший атрибут матерії,
процес руху, зміни, сходження від нижчого до вищого, від простого до
складного; розвиток – це не просте збільшення, а перехід від старого до нового
якісного стану» [8, 442].
Як можна побачити з наведених вище визначень, досить не просте
поняття розвиток містить в собі як іманентні ознаки, так і дуже важливий
методологічний признак – перехід від старого до нового якісного стану. Саме
новий якісний стан об’єкта, явища формується в процесі розвитку, саме це стає
при знаковим атрибутом, що має стати предметом аналізу в суспільногеографічному (і перш за все генетико-географічному) дослідженні. Розвиток
того чи іншого об’єкта в решті решт є функцією життєдіяльності самого
об’єкта.
Логічне осмислення поняття «новий якісний стан» наводить на думку, що
він в результаті розвитку може бути прогресивним у співставленні з його
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генетичним минулим, а може бути і навпаки – деструктивним, або навіть
занепадом функціонування об’єкта, явища, системи. На це звертає увагу Е.Б.
Алаєв. Він зауважує: « Якщо система відтворює себе на розширеній основі,
функціонування тотожнє росту (зростанню); якщо її функціонування
супроводжується прогресивною зміною структури, то перед нами розвиток,
якщо зміни в структурі пов’язані з занепадом, зниженням рівня розвиненості
структури, то застосовується термін деградація» [1].
А тепер, згідно з логікою нашого дослідження спробуємо розглянути в
загальному методологічному баченні це важливе поняття – розвиток,
наголошуючи його концептуалізацію на змістовній характеристиці.
Іманентними признаками, властивостями розвитку виступають
закономірність, незворотність, спрямованість. В будь-якому суспільногеографічному дослідженні, і насамперед, в генетично-географічному, ці
властивості повинні бути присутніми в полі зору дослідника одночасно, в
одночасному баченні, тому що вони відрізняють процеси розвитку від інших
змін в об’єкті чи явищі.
Закономірність розвитку виключає наявність в його структурі випадкових
процесів, не характерних, не притаманних до його загального функціонування.
Незворотність розвитку характеризує передусім процес функціонування
того чи іншого об’єкта. Незворотність розвитку передбачає появу сутнісноякісних змін у структурі об’єкта ( чи системи), а це розширює адаптивні його
властивості і зумовлює, в свою чергу появу нових можливостей в її розвитку.
Це актуалізує саме концептуалізацію цього поняття. І навпаки, при зворотному
розвитку відбувається лише просте пере розподілення структурних елементів,
виконуваних функцій, тобто певна модифікація структурних зв’язків і просте
відтворення функцій.
Спрямованість розвитку забезпечує накопичення в об’єкті дослідження
певних змін (як закономірних, генетично обумовлених) так і випадкових, які
виникають під дією певних причин та їх наслідків. Відсутність спрямованості в
розвитку позбавляє характерної для нього єдиної внутрішньо взаємопов’язаної
лінії якісних і сутнісних змін, на яких вибудовується, формується його
прогресивне зростання. При відсутності спрямованості розвитку ці зміни не
можуть накопичуватись і тому процес позбавляється характерної для нього
єдиної внутрішньої взаємопов’язаної лінії [19].
В науковій аналітиці розвиток зазвичай розподіляється на 5 стадій:
генезис – становлення – розквіт – закат – зникнення [5]. В залежності від цілей
дослідження акцент на ту чи іншу стадію буде залежати як від загальної
стратегії поставлених в роботі задач, так і від особистого(обґрунтованого)
ставлення (погляду) автора роботи до певних проблем, які є предметом
дослідження. Результат вишукування особливостей розвитку тих чи інших
стадій може бути використаним для висновків щодо пояснення генетичного
минулого, сучасних проблемних питань, і що є найголовнішим – окреслити
загальні контури та шляхи майбутнього розвитку об’єкта чи явища.
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Отже, розвиток в контексті концептуалізації цього поняття можна
інтерпретувати як незворотні, спрямовані, закономірні якісно-сутнісні зміни в
суспільно-географічних об’єктах, явищах системах, зміст і замовлення яких
визначається загальними законами діалектики.
Генезис – походження, виникнення; в широкому розумінні цього поняття
– це момент зародження і наступний процес розвитку, який приводить до
певного стану, виду, явищу. Генезис – це поняття, яке відображає як момент
зародження, виникнення, так і процес розвитку певного якісно визначеного
предмета, явища. Як правило, генезис здійснюється на основі певних
передумов, які були створені минулим розвитком, і в цьому розумінні він являє
собою певну асиміляцію і перетворення цих передумов в нову цілісність, нову
якість, нову систему взаємодій і взаємозалежностей в об’єкті, що досліджується
з цих позицій.
В сучасній суспільно-географічній аналітиці усвідомлюється необхідність
поєднання структурно-синхронного і генетично-діахронічного підходів при
дослідженні об’єктів чи явищ реальної дійсності. Ця тенденція відбивається в
намаганні розширити структурно-функціональний підхід таким чином, щоб
зробити можливим вивчення генезису функцій і структури та їх розвиток.
Проф. О.Г. Топчієв зауважує: «… для аналізу генези системи можливі
співставлення різночасових просторових структур однієї і тієї ж геосистеми, а
процес розвитку представляється як зміна структури в часі. Зміна структури
розглядається як критерій генези» [15].
В суспільно-географічній аналітиці(вітчизняній і зарубіжній) постійно
підкреслюється необхідність виявлення генезису тих чи інших реальних
об’єктів, явищ, що досліджуються, бо це сприяє більш ґрунтовно зрозуміти їх
природу, їх розвиток, а в окремих випадках і їх майбутнє.
Необхідність застосування генетичних пояснень підкреслює відомий
вітчизняний дослідник В.О. Джаман. Він наголошує «Щоб глибше зрозуміти
закономірності формування сучасної мережі поселень, потрібно знати генезис
(історію виникнення: час заснування і первинні функції) та весь процес
розвитку системи поселень, і кожного населеного пункту зокрема» [4] .
О.М. Смирнов зауважує: генезис, генетичний підхід пояснює як склалася
географія явищ, об’єктів; чому вона так склалася, які фактори
(випадкові,закономірні) викликали саме це «чому»? Генетичний підхід
розкриває уявлення не тільки про послідовність в часі місцевої локалізації
явищ, а перш за все – уявлення про їх закономірності [13].
В процесі вивчення генезису об’єктів, чи будь-яких інших явищ в
контексті генетично-географічного дослідження закономірно виникає проблема
пізнання альтернативності розвитку цього об’єкта. Виникнення (заснування)
населеного пункту, фортеці, морського порту, транспортної магістралі тощо в
тому виді як це явище відбулося в період його виникнення, заснування було (це
можна припустити) інваріантним (однозначним). Задача в дослідженні ще
полягає і в тому, щоб не обмежуються пізнанням цієї інваріантності, знайти,
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виявити і інші, поліваріантні можливості, які були в минулій дійсності і які
об’єктивні потенції для майбутнього вона мала в собі. На це звертається увага в
деяких історичних дослідженнях і при цьому підкреслюється, що такий підхід
дозволяє найглибше розкрити реальну дійсність і конкретно оцінити
взаємозв’язки минулого, сьогодення і майбутнього [7]. Прикладів
поліваріативності в реальній дійсності можна навести багато. Найбільш
яскравим з них, на наш погляд, був хибний підхід відповідних інституцій,
адміністративних структур (за радянської доби) щодо розміщення Одеської
атомної електростанції і заснування в зв’язку з цим міста Теплодар в 30 км від
Одеси – мільйонного міста і крупного морського порту, рекреаційнооздоровчого, наукового і культурного центра нашої країни. Після катастрофи
на ЧАЕС, як відомо, ця новобудова тут була припинена, а місто Теплодар, не
дивлячись на приданий йому статус міста обласного підпорядкування, занепало
в своєму розвиту. А імовірно був і інший альтернативний варіант в прийняті
такого хибного рішення і це могло б перетворитися в масштабну новобудову,
яка б вирішила багато питань щодо повного забезпечення регіону Українського
Причорномор’я електроенергією.
З поняттям генезис пов’язано декілька споріднених в змістовому
відношенні, а не тільки в семантичній формі понять – генетичний метод
дослідження, генетичний доказ, генетичне визначення понять, генетичні
зв’язки.
М.І. Кондаков наступним чином трактує перші три поняття.
Генетичний метод дослідження будь-якого предмета, явища засновується
на аналізі процесу виникнення, становлення і переходів об’єктів, що
досліджуються від нижчих ступенів розвитку предмета, явища до вищих.
Генетичний доказ – застосовується в тих випадках, коли для пояснення,
осмислювання певних суджень, міркувань вивчається їх генезис, а також
умови, при яких ці міркування дійшли до нашого часу, до нашого сьогодення,
до сприйняття їх в сучасному баченні історичних стадій, моментів, явищ, подій.
Генетичне визначення понять – це визначення, трактування за обставин,
коли в конкретному понятті є ознаки виникнення предмета, поняття; коли це
поняття певним чином пов’язане з тією причиною, яка детермінувала
виникнення цього предмета, поняття [8].
Відомий вітчизняний вчений проф. О.І. Шаблій аналізуючи систему
зв’язків територіальних виробничих чи соціальних комплексів виділяє групу
зв’язків змістовного характеру – функціональні, структурні і генетичні.
«Генетичні – це зв’язки які вказують на походження комплексів загалом чи
їхніх складових частин, проходження ними певних етапів розвитку від
виникнення до повноцінного функціонування і трансформації у нову якість».
Далі він наголошує, що важливим моментом в такому дослідженні є вияснення
(з’ясування) генетичного коду – «тобто тих сторін та якісних характеристик, що
передаються комплексом від попередніх до наступних етапів розвитку» [21].
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Зазначимо, що генетичний метод дослідження на думку більшості авторів
має певні обмеження, тому його застосування слід проводити в поєднанні з
іншими методами і підходами – статистичним, аналітичним, історичним,
історико-географічним і ін.
В наукових дослідженнях існує багато визначень видів, типів різних
систем, серед яких перш за все виділяють стабільні, функціонуючі і динамічні
[10]. Якщо стабільні системи характеризуються фіксованим набором елементів
і відношень, незмінним числом і складом структури в інтервалі певного часу,
функціонуючі – певними перетвореннями, змінюють взаємодію своїх
компонентів і на початок і кінець певного періоду, зберігають свій початковий і
кінцевий стан, то в динамічних системах має місце процес перетворень
змінюється як кількісний так і якісний стан елементів, а як результат - і системи
взагалі [10, 120]. При дослідженнях в рамках генетично-географічного підходу
ми майже завжди маємо справу саме з динамічними системами. Тому поняття
динамізм, його сутність, роль в розумінні явищ, об’єктів, систем мають
концептуальне, методологічне значення для нашого дослідження.
В наукових дослідженнях зустрічається термін(поняття): динаміка,
динамічність, динамізм, динамічний метод дослідження, динаміка кількості
населення тощо. Хоча ці терміни (в мовному відношенні) мають спільну
семантичну основу, вони не тотожні за своїм змістом. Але ми не ставимо в
своїй роботі задачу розкрити сутність та дефініції кожного з цих термінів, а
зупинимося на використанні цієї термінології в контексті цілей, які були
визначені вище. При цьому ми усвідомлюємо, що відхились до певного
прощення аналізу, ігноруємо деякі «тонкощі» цієї термінології, але на наш
погляд, вони не призведуть до збіднення нашого бачення проблематики, що
міститься в загальному задумі концептуалізації основних понять, пов’язаних з
генетично-географічними дослідженнями.
Динамічність – це умовний термін для визначення широкого класу
властивостей об’єкта чи системи, які характеризують часовий аспект, зміни,
рух [5]. Всі явища, об’єкти, системи розвиваються в просторі і часі. Їх динаміка
(наголосимо – не статика) – це досить складний предмет соціальногеографічного дослідження. Пізнати суттєвість динаміки, її природу, кількісні і
якісну сторони в кожному окремому випадку – це означає знайти саме той
ключ, за допомогою якого можна з концептуальної( або ширше – наукової)
точки зору розкрити основні закономірності розвитку територіальних утворень.
З поняттям динаміка, динамічність, динамізм тісно пов’язане поняття
динамічний метод дослідження. М.І. Кондаков дає таке визначення цього
методу: «Динамічний метод - це дослідження предметів і явищ об’єктивної
дійсності в ході їх виникнення, розвитку і змін» [8, 153]. Далі він зауважує, що
цей метод відрізняється від деструктивного тим, що він не тільки описує, а і
використовує результати цього описування в дослідженні наступного розвитку
об’єктів, явищ, систем.
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На думку автора цієї роботи в такому трактуванні динамічного методу,
прослідковується певна схожість його з історико-генетичним методом, що
викликає деяке непорозуміння.
Поняття динаміка, динамічність характеризується такими властивостями
(параметрами) як різноманітність, інтенсивність, мобільність [5]. На наш
погляд, до цих властивостей необхідно ще додати її спрямованість,
послідовність, незворотність.
Різноманітність динаміки за своєю сутністю – це досить складна її
властивість, а відтак - і пізнання її в дослідженнях викликає певні труднощі.
Але необхідність пізнання різноманітності динаміки, вияснення механізму,
який впливає на причино-наслідкові результати розвитку об’єкта, включаючи
особливості його генетичного минулого, осмислювання в якому напрямі
розвивається об’єкт в конкретний відрізок часу, в якій стадії і в якому стані він
знаходиться тощо, - забезпечує дослідника цінною інформацією для побудови
важливих і суттєвих висновків.
В концептуальному контексті нашого дослідження різноманітність
динаміки слід розглядати з позицій трьох підходів: різноманітності швидкості
розвитку об’єкта дослідження, аналізу часової різноманітності від одного
періоду, стадії, циклу розвитку об’єкта до наступного; різноманітного розвитку
окремих елементів. об’єкту.
Інтенсивність динаміки характеризується швидкістю змін, які
відбуваються в структурі об’єкта, що досліджується, а насиченість її
різноманітними змінами відображає мобільність динаміки.
В науковій суспільно-географічній аналітиці в контексті пізнання
сутності типів динаміки розрізняють динамізм одномірний (ізотропний) і
багатомірний (анізотропний). Якщо в об’єкті чи системі спостерігаються зміни
в одному певному відношенні, то тут проявляється тип динамізму в першому
значенні, а якщо в системі відбуваються зміни різних типів, різних напрямів –
то це динамізм анізотропний.
Більшість реальних утворень, об’єктів в суспільно-географічних
дослідженнях мають багатомірну основу, Це з одного боку ускладнює її
дослідження, з другого - використання цього методологічного критерію
розкриває перед дослідником широкі можливості для нового пізнання
структури і природи динаміки в предметах дослідження.
Іманентною ознакою, методологічною і методичною складовою в
генетико-географічному дослідженні, одним з найважливіших понять,
пов’язаних з сутністю генетичного підходу є поняття причина і наслідок.
В реальній дійсності, в будь-якому об’єкті (або ширше – в системі)
окреме явище(причина) природного або антропогенного характеру з
необхідністю зумовлює виникнення, визначає зміни іншого явища або процесу
(зміну внутрішньої структури, спрямованість її розвитку тощо). Причина
породжує, зумовлює наслідок, передує йому в часі, генетично обумовлює його,
видозмінює форму та структуру залежно від типу і змістовних особливостей
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об’єктів та ін. В такій взаємодії чітко прослідковується генетичний зв’язок між
цими двома складовими в процесі розвитку. Виникнення будь-яких об’єктів,
зміна їх властивостей, структури, форм в часовому вимірі мають свої основи в
попередніх станах цих об’єктів. Ці основи зазвичай називають, кваліфікують як
причина (іноді застосовується синонімічний термін – каузальність). Ті зміни,
які породжуються дією причин називають наслідком. Як не трудно помітити у
взаємодії причина-наслідок активною стороною виступає причина, а наслідок
можна розглядати як пасивну складову. Але в контексті концептуалізації цих
взаємопов’язаних понять необхідно наголосити, що в реальній дійсності через
певний час в процесі розвитку об’єкта наслідок перетворюється
трансформується
в
причину,
відбувається
своєрідний перехід і
взаємодоповнення одне одного. Зафіксувати, усвідомити, пізнати в змістовній
суттєвій формі цей факт – не простий, але досить важливий момент,
методологічна настанова для генетично-географічного дослідження. Адже ці
взаємопереходи можуть вплинути певним чином не тільки на зберігання
головних властивостей і риси попередніх генетичних етапів розвитку об’єкта
чи явища, а і зумовлювати їх збагачення. Але в свою чергу забезпечує
послідовність розвитку, його спрямованість від нижчих форм до вищих. Це
методологічний (і пізнавальний) момент показує, що розвиток і причиннонаслідкові фактори між собою взаємопов’язані і не існують окремо один від
одного. Найважливішими видами причин є внутрішні та зовнішні, об’єктивні та
суб’єктивні, головні та другорядні, прості та комплексні, однофакторні та
багатофакторні (рис. 1, 2).
До цього ще необхідно додати, що поняття причина-наслідок має
безпосереднє відношення до формування так званого каузального методу, який
застосовується в наукових дослідженнях, і зокрема, в генетично-географічному.
Суттєвість його полягає в знаходженні закономірних зв’язків в явищах
розвитку об’єктів коли певна зміна в них генерує трансформацію інших. В
науковій аналітиці з цієї проблематики домінує думка, що цей метод викликає
необхідність сукупного, взаємопов’язаного застосування низки інших підходів
– дескриптивного(описового), статистичного, динамічного, аналітичного,
синтетичного, без яких знати причину і пов’язати з її наслідком іноді не просто
[8].
Відомий англійський дослідник Д. Харвей надає великого значення
аналізу каузальним причинам, причинності, каузальному детермінізму і
присвячує цим питанням окрему главу в своїй монографії «Научное объяснение
в географии» [20]. Він при цьому обґрунтовано застерігає, що причиннонаслідковий аналіз, його абсолютизація в свій час (в ХІХ ст.) привели до
детерміністських концепцій т.зв. «вульгарного детермінізму». І як наслідок
цього деякі дослідники і в наш час використовують його, як зауважує в
іронічній формі Д.Харвей, – «спідтиха» [20].
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Типи аналізу

СИНХРОНІСТЬ АНАЛІЗУ

зміст

закономірність

генетичний
метод
дослідження

структура

спрямованість

форма

незворотність

джерело

територіальність

механізм

генетичний
доказ
генетичне
пояснення
поняття

Аналіз розвитку

КАУЗАЛЬНІСТЬ
причина
наслідок
спрямований
і зворотній
взаємозв´язок

ПРОЦЕС

ДИНАМІЗМ
постійність
різноманітність

внутрішні
зовнішні
об´єктивні
суб´єктивні
головні

інтерпретація

Другорядні поняття

види причин

другорядні
прості

генетичні
зв´язки

метод ретроспективного
аналізу

топонімічний

Генетичногеографічний підхід

Основні поняття
ГЕНЕЗИС

статистичний

метод історичного

СИНХРОННИЙ

ГІПОТЕЗА МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ

картографічний

метод аналогій

СИСТЕМНО-

АНАЛІЗ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ

типологічний

історико-географічний

СТРУКТУРНО-ДІАХРОННИЙ

АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ ЕТАПІВ, СТАДІЙ

ознаки

історико-генетичний

ДИАХРОННИЙ
(ДІАХРОНІЧНИЙ)

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ МЕЖ РАЙОНУ

РОЗВИТОК

Методи аналізу

комплексні

непостійність

інтенсивність
Дивись окрему схему.1.1

Методологічні принципи

мобільність
взаємодія
функціонування
спрямованість
послідовність
незворотність

однофакторні
багатофакторні

Рис. 1. Понятійно-термінологічний апарат у дослідженні генетичногеографічного підходу
Автор
цієї
роботи
усвідомлює,
що
аналіз
причиннонаслідкових(каузальних) зв’язків не повинен зобов’язувати дослідника
осмислювати явища чи об’єкти в рамках застарілої концепції географічного
детермінізму. Це вже давно пройдений етап в аналітиці суспільно-географічних
досліджень. Ми в своїй роботі спробували концептуалізувати це поняття в
межах тих цілей, які були викладені вище.
З поняттями розвиток, причина-наслідок, динаміка(динамізм), генезис,
органічно пов’язане таке важливе поняття як процес. В науковій аналітиці з цієї
проблематики існують численні визначення цього поняття.
В «Логистическом словаре-справочнике» М.І. Кондакова це поняття
визначається як « … закономірна, послідовна, безперервна зміна плинних один
за одним моментів розвитку чогось (процес виробництва, процес мислення
тощо» [8, 495].
О.І. Шаблій визначає процес як послідовну зміну станів чи стадій
розвитку [21, 185]. Аналізуючи процеси геопросторової диференціації він
виділяє процеси регіоналізації, концентрації, спеціалізації, процеси
кооперування, комбінування, країноформування, державоутворення, аналізує
процеси геопросторової інтеграції, геопросторової взаємодії і ін. [21].
Найбільш ґрунтовно, на наш погляд, концепцію геопросторових процесів
розробив Е.Б. Алаєв [1]. Він виділяє процеси територіальної структурні
(диференціонування,
концентрування,
агломерування),
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структурні
(поляризація,
диверсифікація,
інтеграція),
вертикальноструктурні(стратифікація), хроноструктурні (зростання, розвиток, деградація).
ПРОЦЕСИ

ЗА ОЗНАКАМИ,
ВЛАСТИВОСТЯМИ

ВИДИ ПРОЦЕСІВ

ЗА ФУНКЦІЯМИ
(Е.Б.АЛАЄВ, О.І.ШАБЛІЙ)

ЗАКОНОМІРНІ

РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

ВИПАДКОВІ

КОНЦЕНТРАЦІЇ

СУСПІЛЬНО –
ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПРОЦЕС
(ІНТЕГРУЮЧЕ
ПОНЯТТЯ) ЗА
О.Г.ТОПЧІЄВИМ

СПРЯМОВАНІ
ЗВОРОТНІ
БЕЗПЕРЕРВНІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
КООПЕРУВАННЯ
ДИФЕРЕНЦЮВАННЯ

РИТМІЧНІ
СТРИБКОПОДІБНІ

АГЛОМЕРУВАННЯ

ПОКОМПОНЕНТНІ
СКЛАДОВІ

ІНТЕГРОВАНІ
СКЛАДОВІ

ПОСЛІДОВНІСТЬ
КОНКРЕТНІСТЬ

ГЕОДЕМОГРАФІЧНИЙ
ГЕОЕКОНОМІЧНІ

ЗАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ

ГЕОПОЛІТИЧНІ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ
РОЗСЕЛЕННЯ

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ

ФОРМУВАННЯ РАЙОНІВ

ПРОСТІ
КОМПОНЕНТНОСТРУКТУРНІ
СТРАТИФІКАЦІЇ

Рис. 2. Процес у дослідженні генетично-географічного підходу
Е.Б. Алаєв підкреслює, що процеси, як послідовна зміна станів, розвитку
завжди конкретні, своєрідні в різних місцях географічної реальності. Процес
можна вважати хроноструктурою об’єкта, якщо в дослідженні представлена
характеристика процесів в часовому вимірі (в певній послідовності) [1]. Вони
специфічні для кожної сукупності географічних об’єктів і потребують
конкретного осмислення і оцінки.
Д. Харвей, розглядаючи різні підходи для пояснення процесів, перш за
все зупиняється на необхідності розпізнавати сутність поняття процес з точки
зору його змістовного сприйняття. Він зауважує, спеціальне (наукове) значення
терміна процес суттєво відрізняється від його повсякденного, звичайного
тлумачення. Використання поняття - як будь-яку послідовність явищ в часі не
завжди буду адекватним і корисним в контексті пояснення, пізнання наукової
інтерпретації явищ. Необхідно виділити, пізнати саме таку послідовність, яку
обумовлена певним механізмом (причиною) і яку можна розглядати як таку, що
пояснює явище, яке виникло під впливом цієї послідовності [20].
Процес в науковому, змістовному ракурсі цього поняття, зауважує Д.
Харвей, залежить від специфікації системи, що ми вивчаємо, від взаємодіючих
елементів в її структурі, відповідного стані системи, від параметрів, які
визначають взаємодію між перемінними системами та їх спрямованості. На
його думку, ми повинні визначити передусім певні механізми, причини, які
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генерують необхідні і достатні умови для послідовності в процесі. Не будь-яка
послідовність в процесах обумовлює певні зміни в об’єкті, а саме послідовність
достатня [20].
В контексті концептуалізації поняття процес заслуговує на увагу точка
зору Ю.Г. Саушкіна, який в 70-і роки ХХ століття запропонував при
дослідженні часових змін в різних анізотропних системах використовувати
поняття економіко-географічних циклів (не в поняттях М.М. Колосовського про
енерговиробничі цикли, а в часовому розумінні цього терміну). Ці економікогеографічні історичні цикли різні за своєю тривалістю(цикли господарського
освоєння території, багаторічні цикли сівозмін в сільському господарстві,
сезоні цикли оздоровчо-рекреаційних утворень, добові (маятникові) поїздки
зайнятого населення з приміських зон в місто тощо. Ці цикли мають
називаються саме економіко-географічними тому, що тут мають місце як часова
так і просторова складові цього динамічного процесу [12].
На основі запропонованої ідеї Ю.Г. Саушкіна відомий вітчизняний
дослідник проф. В.О. Дергачов ввів в науковий суспільно-географічний обіг
поняття ПЧС – просторова часова стратифікація [3]. Під економікогеографічним циклом в своїй роботі він розуміє сукупність конкретних
процесів, які здійснюють закінчене коло розвитку впродовж певного проміжку
часу. Часова масштабність цього процесу – 10, 100,1000 років, територіальна
(просторова) – локальна, регіональна (група районів, країна в цілому),
глобальна. Ця концепція викликала неоднозначне сприйняття і деякі критичні
зауваження в соціально-географічній науковій аналітиці [6, 82], але на наш
погляд, вона має раціональне зерно в контексті вивчення особливостей
суспільно-географічних процесів не лише з позицій загального
концептуального підходу, а і в конкретних випадках, коли аналізуються певні
територіальні утворення в контексті їх генези та стадій їх розвитку.
В останній час в суспільно-географічній аналітиці все частіше
зустрічається таке нове поняття як суспільно-географічний процес (СГП). Це
принципове для суспільно-географічних досліджень поняття ввів в широкий
науковий обіг проф. О.Г. Топчієв. Він обґрунтовує це наступними
обміркуваннями.
Всі явища, об’єкти, системи існують у просторі і часі. Суспільногеографічні об’єкти, комплекси й системи мають свою динаміку, свої часові
зміни, свій розвиток. Суспільна географія певною мірою використовує
методологію історичного підходу і розглядає об’єкти своїх досліджень в
динаміці, в історичній еволюції та розвитку. Узагальненням такого підходу, на
думку проф. О.Г. Топчієва, є поняття суспільно-географічного процесу, за яким
територіальна організація розглядається еволюційно, в динаміці в змінах та
розвитку [14]. Суспільно географічні процеси (СГП) мають часову структури
або хроноструктуру, яка характеризується послідовністю станів явищ на різні
дати. Ці процеси покликані представляти ґенезу та динаміку, зміни і розвиток
соціальних об’єктів, явищ, систем. СГП можуть розглядатися покомпонентно –
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

51

геоекономічні, геополітичні, геодемографічні, цивілізаційні тощо, або
інтегровано – процеси заселення та господарського освоєння території, процеси
формування системи міського і сільського розселення тощо.
Поняття СГП відносно нове і для нього ще не до кінця розроблений
науково-методичний тезаурус(понятійно-термінологічний апарат).
Деякі покомпонентні процеси, зокрема геодемографічні, вже
позиціонувались в науковій аналітиці, як складові СГП в суспільногеографічних дослідженнях [14; 22].
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, процес – це досить
важливе концептуальне поняття в сучасній науці, без якого неможливо уявити
будь-якого соціально-географічного дослідження, і яке необхідно осмислювати,
пізнавати з наукової точки зору і застосовувати його в тісному взаємозв’язку з
іншими поняттями (розвиток, зрушення, ґенеза, динаміка, причинно-наслідкова
складова тощо). Процеси генетично пов’язані з виникненням об’єкта, реальної
дійсності. Вони є результатом взаємодії множини факторів різного масштабу і
змісту і що є головним – відповідають методологічному критерію
комплексності.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Розглянуто історію формування поглядів на економіку знань, окреслено
основні напрямки розвитку теорії економіки знань, уточнено розуміння та
вживання окремих термінів та понять.
Ключові слова: економіка знань, економіка, що базується на знаннях,
знання, інформація.
Рассмотрена история формирования взглядов на экономику знаний,
обозначены основные направления развития теории экономики знаний,
уточнено понимание и употребление отдельных терминов и понятий.
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Ключевые слова: экономика знаний, экономика, базирующаяся на знаниях,
знания, информация.
This article presents history of forming scientific opinion on knowledge
economy. Understanding and application of some notions are specified.
Key words: knowledge economy, knowledge-based economy, knowledge,
information.
Вступ.
Постановка
проблеми.
Термін
«економіка
знань»
використовується для визначення типу економіки, де використання новітньої
науково-технічної інформації відіграє вирішальну роль, а виробництво знань
стає джерелом зростання. Поряд з активним переходом країн, насамперед
високорозвинених, до економіки знань, постало актуальним і питання про
формування методологічного апарату економіки знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першопрохідцями у
дослідженні даної проблематики можна вважати Ф. Махлупа, П. Дракера,
Е.Тофлера. На даний час грунтовні дослідження з цієї тематики здійснюються
такими відомими організаціями, як Світовий банк та ОЕСР. Щодо вітчизняних
та російських вчених, насамперед потрібно згадати В. Іноземцева, А. Чухна, Л.
Федулову. Питанням формування та вимірювання економіки знань присвячені
праці і суспільних географів, серед яких найзначніший вклад зробила В.Смаль.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. В принципі, важливим
аспектом будь-якого дослідження являється наукова чіткість у понятійнотермінологічному апараті. Варто відзначити, що однією з проблем, з якими
стикаються фахівці, які займаються дослідженням економіки знань, є
відсутність згоди з приводу термінологічних аспектів даного поняття, тому
метою даної роботи є конкретизація поняття «економіка знань».
Виклад основного матеріалу. Термін «економіка знань» («knowledge
economy») одержав широке поширення в кінці 90-х років ХХ століття, що
значною мірою було зумовлено встановленням нових пріоритетів в політиці та
економіці високорозвинених країн. Так, стратегічною метою ЄС на перше
десятиліття нового тисячоліття було зробити Європу найбільш конкурентною
та динамічною знаннєвою економікою у світі (Lisbon 2000 EU Council Strategy
objective).
Сам термін «економіка знань» вперше був використаний австроамериканським вченим Фріцем Махлупом. У 1962 році Ф. Махлуп надрукував
наукову працю «Виробництво та поширення знання в США», де якраз і був
здійснений огляд економіки знань в США [9]. Цій праці, науковою основою для
якої послужили напрацювання з філософії, математики, економіки та
національних рахунків, передувало 5 лекцій, які вчений прочитав протягом
1959-1960 років. Науковець оцінив, що у 1958 році економіка знань склала
136,4 млн дол. США або 29% ВВП країни. Дослідник виділив шість секторів,
що продукують знання: освіта, науково-дослідні та дослідно-конструкторські
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роботи, художня творчість, засоби комунікації, інформаційні послуги та
інформаційні технології [3, 28]. У 1970 році Ф. Махлуп розпочав приготування
до перевидання своєї славнозвісної книги у 10 томах під назвою «Знання: його
створення, поширення та економічне значення» («Knowledge: Its Creation,
Distribution, and Economic Significance»). Перший том «Знання та виробництво
знання» («Knowledge and Knowledge Production») з’явився у 1980 році, а другий
- «Галузі знання» («The Branches of Knowledge») - у 1982[8, 13].
Варто сказати, що якраз розрахунки Махлупа дали поштовх до появи
великої кількості публікацій з економіки знань. Перша хвиля, що почалась в 70х роках ХХ століття, в основному розгорнулась навколо поняття інформаційна
економіка. Наступними впливовими роботами американських вчених були
«Інформаційна економіка» М. Пората та М. Рубіна, видана у 1977 році, та
«Індустрія знання у Сполучених Штатах: 1960-1980 роках» («The Knowledge
Industry in the United States: 1960-1980») М. Рубіна та М. Тейлора (1984).
Декілька вагомих праць було видано під егідою ОЕСР, серед яких варто
згадати: «Інформаційна діяльність, електронно-технологічні комунікації» Том
1: Вплив на зайнятість, економічне зростання та торгівлю (Information
Activities, Electronics and Telecommunications Technologies, Volume 1: Impact on
Employment, Growth and Trade) 1981 рік, «Тенденції в інформаційній економіці»
(Trends in the Information Economy) 1986 рік [7, 4]. Фактично, тоді терміни
«інформація» та «знання» в науковій літератури вживались як взаємозамінні.
Але з часом розмежування між інформацією, яка, власне, і є основою для
формування знань, і знаннями ставало чіткішим[3, 29].
Під «економікою знань» стали розуміти такий тип економіки, в якому
знання відіграють вирішальну роль. У такому значенні термін був
популяризований Пітером Дракером - ще одним американським вченим
австрійського походження. Він використав вираз в якості назви до 12 глави
своєї книги «The Age of Discontinuity» (1968). П. Дракер вважає, що нинішнє
суспільство ще передчасно розглядати як "суспільство знання"; нині можна
говорити лише про створення економічної системи на основі знання
("knowledge industries"). Зміна ролі і значення знання, яке розпочалося 250 років
тому, трансформувало і економіку, і суспільство загалом. Знання сьогодні стало
основною умовою виробництва. Тим більше, знання також має деякі
особливості суспільного блага (Schultz, 1981). Традиційні "фактори
виробництва" (земля, тобто природні ресурси, робоча сила і капітал) не зникли,
але перетворилися в другорядні. Ці ресурси можна використовувати, причому
без особливих витрат праці, якщо є необхідні знання. Знання в новому його
розумінні означає реальну корисну силу, засіб досягнення соціальних і
економічних результатів. Використання знань для винайдення найбільш
ефективних способів для застосування інформації, яка є в нашому
розпорядженні, з метою отримання необхідних результатів - це, по суті,
обумовило революцію у сфері управління, яка охопила весь світ. Для
порівняння: промислова революція проникла в усі сфери життя і набула
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всесвітнього масштабу за 100 років - від середини ХVШ до середини XIX
століття; революція в продуктивності праці досягла такого самого широкого
масштабу за сім десятиріч - від 1880 р. до кінця Другої світової війни;
революція в управлінні продемонструвала ті самі результати менш ніж за 50
років - від 1945 по 1990 рр. [1, 96].
Друга хвиля публікацій розпочалась у 1990-х роках і триває до сьогодні.
Вона була стимульована Організацією економічного співробітництва та
розвитку. ОЕСР та Д. Форей, в якості її консультанта, розвинули концепцію
економіки, що базується на знаннях (knowledge-based economy) з
характеристиками явно схожими до тих, які уже були визначені Фріцом
Махлупом [6, 5].
Відомий англійський соціолог Ентоні Гідденс був одним з перших, хто
ввів поняття «економіки знань» в сферу державної політики. Гідденс вказує, що
певне суспільство чи регіон може перейти від аграрного типу господарювання
до економіки знань, минаючи етап так званого старого типу індустріалізації. У
той же час, ці економічні перетворення повинні бути підкріплені
перетвореннями в соціальній сфері. Е. Гідденс наголошує, що вирішальна роль
належить розвитку людського капіталу, де основним фактором є освіта.
Система освіти включає в себе різні рівні та режими. Проте в даний час
Європейська комісія та Світовий Банк надають першочергове значення
дослідженням та інноваціям. В даному випадку, знання тлумачитися виключно
як економічний ресурс. Вищі навчальні заклади і університети, зокрема,
розглядаються як частина інноваційної системи, за умови інтенсивних
кооперативних зв'язків між підприємствами та державними установами.
Як бачимо, поряд з поняттям «knowledge economy», яке легко можна
перекласти як «економіка знань», з’являється поняття «knowledge-based
economy», дослівний переклад якого означає «економіка, що базується на
знаннях». Саме в матеріалах ОЕСР вперше з’явилось визначення «економіка,
що базується на знаннях»: «це економіка, що безпосередньо ґрунтується на
створенні, поширенні та використанні знань та інформації» [11, 7]. Перший
крок до узагальнення використання концепції економіки, базованої на знаннях,
ОЕСР був зроблений у 1995 році документом, написаним канадською
делегацією для засідання Комітету з питань політики науки та технологій. В
документі, назва якого якраз і включала концепцію економіки, базованої на
знаннях, обговорювались дві важливі теми: нова теорія економічного росту та
інноваційна діяльність [10,3].
У зарубіжній літературі дані поняття – «економіка знань» та «економіка,
що базується на знаннях» – часто вживаються як синонімічні. При вирішенні
даного питання дослідники навіть висловлюють діаметрально протилежні
твердження. Так, американський вчений Х. Кадер (Hanas Cader), посилаючись
на праці Й. Шумпетера, вважає, що коли йдеться про «економіку знань»
наголос робиться на виробництво на рівні фірми, де знання розглядаються як
фактор або частина фактора виробництва. У розрізі другого терміну увагу
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

56

спрямовано на агрегацію фірм у межах географічного регіону з необхідною
інфраструктурою для використання повного потенціалу економіки знань.
Протилежне тлумачення дає Марк Лорензена (Mark Lorenzen), який,
спираючись на ряд інших публікацій, вважає, що «економіка, базована на
знаннях» буде більш справедливим на макрорівні, на рівні окремих фірм, а на
макрорівні – доцільніше використовувати термін «економіка знань». Філіп Кук
(Philip Cook) та Лоєт Лейдесдорф (Loet Leydesdorff) в своїй статті
«Регіональний розвиток в економіці-на-знаннях» зазначають, що поняття
«економіка знань» є старішим і концентрується здебільшого на структурі
робочої сили. Термін «економіка-на-знаннях» зосереджується не лише на
людському капіталі, а й на секторних характеристиках [3, 31].
З огляду на деяку складність словосполучення економіка, що базується на
знаннях, вітчизняними науковцями було запропоновано вживати термін
"економіка-на-знаннях", який є семантично рівнозначним [2]. Дотримуючись
точки зору більшості вітчизняних вчених, варто наголосити на тому, що
поняття "економіка-на-знаннях", більш доречно використовувати щодо
сукупності галузей виробничого та невиробничого секторів, функціонування
яких значною мірою спирається на знання, представлене чи то у формі
високоосвіченої робочої сили або новітніх технологій, чи того й іншого разом.
Термін ж «економіка знань» може належати до переліку інших термінів, якими
намагаються описати нову форму розвитку суспільства, в основі якого лежить
наукоємне виробництво[3]. Як вважає вітчизняний науковець Л.Федулова:
«економіка знань — економіка, що створює, розповсюджує та використовує
знання для забезпечення свого зростання та конкурентоспроможності. В такій
економіці знання збагачують усі галузі, всі сектори і всіх учасників
економічного процесу. Вона не тільки використовує знання в різноманітній
формі, але й створює їх у вигляді наукової і високотехнологічної продукції,
висококваліфікованих послуг, освіти».
В принципі, концепція економіки знань сформувалась в процесі
аналітичного узагальнення закономірностей економічного розвитку світової
спільноти менш ніж за останні півстоліття. Даний період характеризується
безпрецедентним зростанням впливу науки та нових технологій на соціальноекономічний розвиток усіх країн світу.
В концепції «економіка знання» існує декілька напрямів: гуманістичноноосферний, представлене в працях В. Вернадського; цивілізаційний,
розроблений Ю. Яковцем; ринковий, представлений роботами Т. Шульца, Б.
Вейсборда, Е. Денісона, Г. Беккера.
Економіка знань – це економічна модель для майбутнього розвитку
багатьох країн. Підтвердженням цього є численні публікації та зібрання країн
ЄС, присвячені питанням розвитку ефективної економіки знань. Перше її
представлення відбулося у щорічній аналітичній доповіді Світового Банку «Звіт
про світовий розвиток» за 1998/99 роки, яка мала назву «Знання для розвитку».
Майже одночасно ЄС розробив економічну політику для першого десятиріччя
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нового тисячоліття на базі концепції економіки знань: рада Європи 200 року в
Лісабоні
ухвалила
стратегію
щодо
зайнятості,
міжнародної
конкурентоспроможності, економічних реформ та соціальної злагоди для
об’єднаної Європи.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, термін «економіка
знань» використовується поряд з іншими термінами для опису нового стану
світової економіки. Різні визначення були сформульовані щодо економіки
знань, але всі вони наголошували на зростаючій ролі знання, як ресурсу
розвитку. Незважаючи на те, що в науці ще немає єдиної точки зору щодо
визначення сутності та основних рис сучасного етапу господарства, очевидно,
що економіка ХХІ століття, економіка знання – це економіка, що базується на
інноваціях, матеріалізованих у вигляді нових, високоефективних, наукоємних
технологій, товарів та послуг. Проте економіка знань не тільки оперує
знаннями і звичайно не заміщає ними реальне виробництво. В принципі, можна
прогнозувати пожвавлення досліджень економіки знань різними науковими
напрямками, зокрема і суспільною географією. Нові технології докорінно і
швидко змінили структуру не тільки господарства кожної країни зокрема, а й
структуру світової економіки, що зумовило нові глобальні геополітичні та
геоекономічні проблеми. Якщо країна не здатна здійснити структурну
перебудову національної економіки відповідно до вимог нової технологічної
парадигми чи зволікає з проведенням таких структурних змін, то це не тільки
загальмовує її розвиток, а й може призвести до економічної деградації, тому
суспільно-географічні дослідження є досить актуальним при вивченні
регіональних особливостей економіки знань.
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ІІ. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ
УДК 911.3

Мезенцева Н.І., к.г.н., доц., Кравчук О. О,
Накидалюк Ю.В., Сімонова А. Ю., магістранти
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ШЛЮБНОСТІ ТА
РОЗЛУЧУВАНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Проаналізоваовано рівні шлюбності та розлучуваності в регіонах
України. З використанням методу кореляційного аналізу визначено вплив
соціально-економічних індикаторів на шлюбність та розлучуваність. Здійснено
кластеризацію регіонів України за шлюбно-розлучувальними процесами.
Представлено результати соціологічного опитування молоді з питань вступу в
шлюб та розлучуваності.
Ключові слова: шлюбність, розлучуваність, регіональні відміни,
кластеризація, соціологічне опитування.
Проанализированы уровни брачности и разводимости в регионах
Украины.
С
использованием
метода
корреляционного
анализа
охарактеризовано влияние социально-экономическх индикаторов на брачность
и разводимость. Проведена кластеризация регионов Украины с учетом
особенностей процессов брачности и разводимости. Представлены
результаты социологического опроса молодежи по вопросам вступления в
брак и разводимости.
Ключевые слова: брачность, разводимость, региональные отличия,
кластеризация, соиологический опрос.
The level of marriage and divorce rates in the regions of Ukraine is analysed.
Influence of socio-eсonomiс indicators on marriage and divorce is characterized
using correlation analysis method. Clustering of regions of Ukraine taking into
account the peculiarities of the processes of marriage and divorce is conducted.
Results of the young people opinion pull on marriage and divorce are exposed.
Keywords: marriage rate, divorce rate, regional differences, clustering,
opinion poll.
Вступ. Постанова проблеми. Процеси шлюбності і розлучуваності в
Україні в останні десятиліття зазнали значних змін як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівнях. Загальними тенденціями, що характеризують
сучасний стан даних процесів є збільшення кількості розлучень і зменшення
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рівня шлюбності, щоправда в різних регіонах ситуація відрізняється. Власне це
і зумовило актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В суспільній географії
питанням дослідження демографічних процесів в Україні присвячені праці
багатьох вчених. Основний акцент в них зроблено на аналіз депопуляції
населення, його старіння, низький рівень народжуваності тощо. В своєму
дослідженні за основу ми взяли теоретико-методичний доробок з даної
проблематики М.Паламарчука, О.Шаблія, О.Топчієва, А.Доценка, В.Джамана,
І.Гудзеляк та інших вчених.
Формування цілей, постановка завдання. Метою написання даної
роботи є аналіз регіональних відмін та чинників шлюбності і розлучуваності в
Україні та інтерпретація результатів проведеного соціологічного опитування
молоді з питань шлюбності та розлучуваності.
Виклад основного матеріалу. В дохристиянські часи на території
України формами індивідуального шлюбу були викрадання, купівля й
приведення жінки. Впровадження християнства вплинуло на поступове
встановлення моногамного шлюбу. Згідно з прийнятими у княжі часи
візантійськими законами, договірний елемент шлюбного акту переважав над
розумінням шлюбу як церковного таїнства. У Литовському Статуті, де було
закріплено принцип моногамності, шлюб став одночасно і договором і
таїнством. Вільне волевиявлення сторін стало умовою укладання шлюбу.
Поширення на українських землях «Своду законов» підпорядкувало родинні
справи церковному судівництву і характеризувалося нерівноправністю жінок. З
1968 року в Україні діють «Основи законодавства Союзу РСР і союзних
республік про шлюб і родину», а з 1970 року набрав повноважень виданий на їх
основі «Кодекс про шлюб та сім'ю Української РСР». Ці документи
констатували, що права і обов'язки подружжя дає лише шлюб, укладений у
державних органах ЗАГС. Для укладення шлюбу потрібна взаємна згода осіб,
які одружуються, і досягнення ними шлюбного віку 18 років для чоловіків і 17
для жінок. Подружжя користується в родині рівними правами і має рівні
обов'язки.
Основними чинниками, які зумовлюють шлюбність та розлучуваність в
Україні опосередковано є соціально-економічні, культурні та духовні.
Розрахунок коефіцієнтів кореляції показав, що рівень шлюбності
характерезується відсутністю суттєвої тісноти зв’язку з такими соціальноекономічними індикаторами, як коефіцієнт народжуваності, кількість чоловіків
на 1000 жінок, номінальна заробітна плата, частка неповнолітніх та пенсіонерів
у віковій структурі населення, кількість зареєстрованих злочинів, частка ВІЛінфікованих та хворих на СНІД. Можна вести мову лише про наявність
слабкого оберненого зв’язку рівня шлюбності з часткою пенсіонерів
(коефіцієнт кореляції складає - 0,46). Рівень розлучуваності в регіонах України
має достатньо високий рівень тісноти зв’язку з часткою пенсіонерів (0,61),
високий рівень тісноти зв’язку з кількістю ВІЛ-інфікованих (0,56), хворих на
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

60

СНІД (0,60) та рівгнем злочинності (0,72). Ці показники є індикаторами
соціальних негараздів, а отже де вони вищі, там більш поширені соціальні
негаразди, які зумовлюють вищу розлучуваність населення. Високий рівень
тісноти зв’язку рівень розлучуваності має з часткою неповнолітніх (-0,76) та
кількістю чоловіків на 1000 жінок (-0,75). Цей зв’язок є оберненим.
В 2009 році в Україні було зареєстровано 322,0 тисячі шлюбів та 166,8
тисяч розлучень. Коефіцієнт шлюбності в Україні постійно змінюється. Так, в
1995 році загальний коефіцієнт шлюбності по Україні складав 8,4, в 2005 році
показник зменшився і склав 7,1, а у 2009 році – 7,0 шлюбів на 1000 осіб. З 1995
року коефіцієнт шлюбності постійно знижувався. Змінювався і перелік регіонів
з найвищими та найнижчими показниками. У 1995 році найвищі коефіцієнти
шлюбності були в Миколаївській, Житомирській та Чернівецькій областях, а
найнижчі в – Луганській, Донецькій областях та в АР Крим. За показниками
коефіцієнтів шлюбності у 2009 році в Україні можна виділити три групи
регіонів (рис. 1): - з найвищими показниками - Київська, Одеська, Волинська,
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська,
Чернівецька, Закарпатська області та АР Крим;
- з середніми показниками - Дніпропетровська, Донецька, Луганська,
Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Вінницька і
Житомирська області;
- з низькими показниками - Чернігівська, Сумська, Полтавська і
Кіровоградська області.

Рис.1. Групування регіонів України за рівнем шлюбності
До причин високого рівня шлюбності в західних областях України і на
Волині можна віднести рівень релігійності населення, традиції населення та
ставлення до шлюбу і сім’ї. Для Київської, Одеської областей та АР Крим
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причиною високого рівня шлюбності є вища частка молоді у віковій структурі
населення. Причинами низького рівня шлюбності в Чернігівській, Сумській,
Полтавській та Кіровоградській областях є низький рівень соціальноекономічного розвитку регіонів, відтік молоді через брак робочих місць до
інших регіонів або за межі країни і, як результат, низька частка молоді у віковій
структурі населення регіонів.
Загальний коефіцієнт розлучуваності в Україні також постійно
змінюється. З 1995 по 2000 роки кількість зареєстрованих розлучень в Україні
зростала з 3,8 до 4,0 на тис. населення, а в період з 2001 по 2004 роки –
зменшилась до значення 3,6. З 2006 року спостерігається позитивна динаміка
показника, який до 2009 року знизився до 3.2 на тис. жителів.
У 1995 році найвищим коефіцієнтом розлучуваності характеризувались
Запорізька, Миколаївська області та АР Крим, а в 2005 році - Дніпропетровська
і Луганська області. Стабільно найнижчі коефіцієнти розлучуваності характерні
для західних регіонів України - Волинської, Закарпатської, Львівської та
Рівненської областей. За показниками коефіцієнтів розлучуваності у 2009 році в
Україні можна виділити 3 групи регіонів (рис. 2):
- з найвищими показниками - Київська, Полтавська, Харківська,
Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька,
Миколаївська, Херсонська області;
- з середніми показниками - Житомирська, Хмельницька, Вінницька,
Черкаська, Одеська області та АР Крим;
- з низькими показниками - Волинська, Рівненська, Львівська,
Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська області.

Рис. 2. Групування регіонів України за рівнем розлучуваності
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Причинами розлучуваності в Україні є поспішний вступ у шлюб;
несумісність характерів і поглядів; психологічна й практична непідготовленість
до сімейного життя; шкідливі звички; побутова невпорядкованість,
розходження поглядів на питання матеріального благополуччя; фінансова
несамостійність; відсутність дітей. Найчастіше причиною розлучень стає
відсутність взаєморозуміння з партнером, а в кожному п'ятому випадку шлюб
розпадається через проблеми з алкоголем у чоловіків. Внаслідок вказаних
причин 40% шлюбів, зареєстрованих на території Україні, розпадаються. За
кількістю розлучень Україна займає друге місце в Європі (після Росії). Однак,
кількість розлучень зменшується. 10-12% пар називають себе подружжям, але
не беруть законний шлюб. Іншою причиною зменшення кількості розлучень
можна назвати підвищення віку українців, які одружуються. Так, середній вік
жінок, що вступили в перший шлюб, в 2010 році складав 24 роки, чоловіків –
26-27 років, тоді як в 1989 році цей показник становив 22 роки у жінок і 24 роки
у чоловіків.
В Україні на розлучення в більшості випадків подають пари, які прожили
у шлюбі до трьох років, і пари, які прожили в шлюбі понад 15 років. У 2009
році частка дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому
шлюбі, становила 21,2 % до загальної кількості народжених, в т. ч. у сільській
місцевості 22,2%, а в містах – 20,7%. Частка дітей, народжених жінками, які не
перебували в зареєстрованому шлюбі, до загальної кількості народжених зросла
порівняно з 1990 роком. За весь період часу вищою вона була у сільській
місцевості.
На основі методу ранжування було виділено 4 групи регіонів за рівнем
шлюбності, розлучуваності та кількістю чоловіків на 1000 жінок (рис. 3). До
першої групи увійшли регіони з найсприятливішою ситуацією: Волинська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області;
другу групу склали регіони із сприятливою ситуацією: АР Крим, Житомирська,
Київська, Одеська, Тернопільська, Вінницька, Харківська, Хмельницька області
та м. Київ; до третьої групи увійшли регіони з несприятливою ситуацією:
Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська та Херсонська області; до четвертої
групи увійшли регіони з найнесприятливішою ситуацією – Донецька,
Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська
області.
З метою з’ясування питань шлюбності та розлучуваності населення та
чинників, які на це впливають, було проведене соціологічне опитування
молодих людей з різних регіонів України. В соціологічному опитуванні
прийняли участь 100 респондентів – молодих людей віком 20-25 років, які є
студентами 4 курсу та 1 і 2 курсів магістратури географічного факультету.
Відповіді респондентів проаналізовані в цілому, а також за статевою
структурою і місцем народження (місто чи сільська місцевість).
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На питання ”Чи плануєте Ви одружуватись?” 92% респондентів дали
відповідь ”так” і лише 2% сказали ”ні”. 6% респондентів ще не визначились в
цьому питанні. Серед жінок 94.5% респондентів планують виходити заміж., а
5.5% опитаних не визначились. Цікаво, що серед жінок не було жодного
респондента, який би відповів ”ні” на дане запитання. Відповіді чоловіків
відрізнялись. ”Так” – відповіло 85.2% опитаних респондентів чоловіків, а ”ні”
сказали 7.4%. Не визначились з даним запитанням також 7.4% респондентів.
Серед опитуваних, що народилися в місті, 91.7% сказали ”так”, 2.4% - ”ні”, і
5.9% не визначились. Серед респондентів, що народилися в сільській
місцевості, 93.8% сказали “так”, а 6.2 % не визначились. Відповідей ”ні” не
було. Це можна пояснити різними поглядами на сім’ю, сімейні відносини в
людей, які народились в місті і в сільській місцевості.

Рис. 3. Групування регіонів України за рівнем шлюбності, розлучуваності
та кількістю чоловіків на 1000 жінок.
На питання “Який вік Ви вважаєте оптимальним для вступу в шлюб’’
40% опитаних відповили, що це вік до 25 років. Причому так вважає 18.5%
чоловіків і 47.9% жінок. Серед жителів міст так вважає 39.3%, а серед сільських
жителів – 43.8% респондентів. 56% респондентів відповіли, що оптимальним
для вступу в шлюб є вік 25 – 30 років. Серед жінок таку ж відповідь дали
50.7%, а серед чоловіків – 70.4%. Думки народжених у містах та у сільській
місцевості у цьому випадку не відрізнялися. 4% респондентів схиляються до
думки, що оптимальним для вступу у шлюб є вік 30 – 35 років. Зокренма так
вважає 11.1% чоловіків і 1.4 % жінок. Таку ж відповідь дали 4.7% респондентів
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народжених у містах. Як виявилось, таку думку не розділяє жоден із
респондентів народжених у сільській місцевості, що також можна пояснити
певними усталеними суспільними нормами, які склалися у сільській місцевості,
і які відрізняються від поглядів жителів міст. Жоден із учасників анкетування
не вважає оптимальним для вступу у шлюб вік після 35 років.
На запитання ”Чи пов’язуєте Ви одруження із народженням дітей ?”
75% відповіли ”так”, 19% - ”ні” і 6% не визначились із відповіддю на це
запитання. Відповіді чоловіків і жінок на запитання суттєво не відрізняються.
”Так” відповіло по 75% опитаних як чоловіків так і жінок, ”ні” – сказали 17.9%
чоловіків і 19.2% жінок, не визначились у цьому питанні 7.1% чоловіків та 5.5%
жінок. 73.5% народжених у місті відповіли ”так”, 21.7% - сказали ”ні”, і 4.8% не
визначились. Відповіді народжених у сільській місцевості відрізняються –
81.3% сказали “так”, 6.3% - “ні”, і 12.4% - не визначились.
При відповіді на питання ”Чи хотіли б Ви мати власних дітей?” 97%
респондентів сказали ”так”, і тільки 3% не визначились в цьому питанні.
Виявилось, що респондентів які не хочуть мати власних дітей не було. Ця
ситуація засвідчує те, що молоді люди мають бажання народжувати дітей.
Можливо, в майбутньому це змінить демографічну ситуацію в Україні.
Причому відповіді чоловіків і жінок практично співпадають. ”Так” відповіло
96.3% чоловіків і 97.3% жінок, відповідно не визначились 3.7% чоловіків і 2.7%
жінок. Серед респондентів, які народились в містах 97.6% відповіли ”так” і
2.4% не визначились. 94.4% респондентів, місцем народження яких є сільська
місцевість, відповіли позитивно на це запитання, а 5.6% з них не визначились із
відповіддю.
При відповіді на питання ”Скільки б Ви хотіли мати дітей?”
респонденти були досить визначеними у своїх поглядах: 63% хотіли б мати 2
дітей, 18% - 3, 10% - 1 дитину і 9% більше трьох. Причому, відповіді чоловіків і
жінок відрізнялися. Так, 50% респондентів чоловіків відповіли, що хочуть мати
2 дітей, 23.1% - 3, 15.4% - 1 дитину і 11.5% більше трьох. Відповіді
респондентів жінок виглядають таким чином: 67.6% бажають мати 2 дітей,
16.2% - 3, а по 8.1% опитаних хочуть 1 або більше 3 дітей. Аналіз отриманих
результатів засвідчує те, що більшість молодих людей хотіли б мати 2 або 3
дітей, і значно менший відсоток тих, котрі б хотіли народити 1 дитину або
більше 3. Неоднозначним виявилось ставлення до цього запитання респондетів,
які народились в містах і народжених у сільській місцевості. Респонденти, які
народились в місті відповіли так: 64.3% хочуть мати 2 дітей, 19% - 3, 10.7% - 1
дитину, і лише 6% більше 3. Народжені у сільській місцевості дали відповіді
таким чином: 56.2% хотіли б мати 2 дітей, 25% - більше 3, 12.5% - 3 і лише
6.3% бажали б народити 1 дитину. Результати анкетування показали, що
найбільш відрзняються відповіді респондентів які проживають в різних типах
населених пунктів. Особливо це стосується частки тих респондентів, які б
хотіли мати більше 3 дітей. Проте більшість тих, хто брав участь в анкетуванні
бажали б мати 2 дітей.
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Досить різноманітними виявились відповіді на запитання ”Що на Вашу
думку впливає на рівень шлюбності і розлучуваності в Україні?”.
Респонденти вважають, що найбільший вплив на ці процеси мають відсутність
житла і стабільної роботи (18%) та доходи сім’ї (16.6%). А найменший вплив,
на думку опитуваних мають: наявність важких спадкових хвороб (0.7%),
проживання в місті чи в селі (1%) та релігійні погляди (1%). 13.3%
респондентів вважають, що вплив на шлюбність і розлучуваність мають
алкоголізм і наркоманія, 11.3% - популярність цивільних шлюбів, 8.6% моральна і фізична готовність до шлюбу, 7.3% - насильство в сім’ї, по 5.6% відсутність людини, з якою б хотілося мати шлюб та неможливість мати
власних дітей, 4.7% - соціальне походження, 4.3% - спільні інтереси. Свій
варіант відповіді запропонували 2% респондентів. Серед варіантів, які
запропоновані учасниками анкетування-жінками були такі, як життєві цінності,
ранні шлюби, менталітет, а чоловіками – зміна почуттів, статеве життя
подружжя, сімейні зради.
Стосовно відповідей чоловіків і жінок, то 18.3% чоловіків і 16.0% жінок
вважають, що вплив на шлюбність і розлучуваність мають доходи сім’ї.
Відповіді на це питання народжених у містах і в селах співпадають: так
думають 16.7% міських жителів і 16.0% - сільських. Цікаво, що респонденти
чоловіки і ті, хто народилися в селі, не вважають релігійні погляди чинником,
який впливає на шлюбність і розлучуваність. Вплив цього чинника визначили
лише 1.4% жінок і 1.2% тих, хто народився в містах. Досить висока частка тих,
хто вважає алкоголізм і наркоманію чинником, що впливає на шлюбність і
розлучуваність (це 18.3% чоловіків і 11.4% жінок, 13.5% міських жителів і
12.0% народжених у сільській місцевості). По 7.3% чоловіків і жінок, 6.8%
жителів міст і 10% жителів сільської місцевості обрали насильство в сім’ї як
чинник, що впливає на процеси шлюбності і розлучуваності в Україні. Варіант
“спільні інтереси“ обрали 3.7% чоловіків і 4.6% жінок, а також 3.2% тих, хто
народився в містах і 10% народжених у сільській місцевості. 6.1% чоловіків і
4.1% жінок вважають, що на шлюбність і розлучуваність впливає соціальне
походження. Цікаво, що таку думку підтримують тільки жителі міст (5.6%), а
сільські жителі так не вважають. Вплив такого чинника як проживання в місті
чи в селі підтримують лише жінки (1.4%). Чоловіки і жителі сільської
місцевості такий варіант відкидають. Найбільше із запропонованих варіантів
респонденти підримують “відсутність житла і стабільної роботи”. Причому
відповіді опитуваних практично не відрізняються. Цей варіант обрали 17.1%
чоловіків і 18.3% жінок, 17.9% жителів міст і 18.0% жителів сіл. В результаті
анкетування виявилось, що тільки 2.4% чоловіків пов’язують шлюбність і
розлучуваність із відсутністю людини, з якою б хотілося мати шлюб, частка
жінок у цьому разі вища – 6.8%, такої ж думки 6.0% народжених у місті і 4.0%
народжених у сільській місцевості. Неможливість мати власних дітей вважають
причиною досліджуваних процесів 6.1% чоловіків і 5.6% жінок, 5.2% жителів
міст і 8.0% жителів сіл. Найнижча частка тих, хто підтримує такий фактор як
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наявність важких спадкових хвороб. Так вважає лише 0.9% жінок і 0.8%
жителів міст, а чоловіки і жителі сіл даний варіант не обирали. Популярніть
цивільних шлюбів підтримують 7.3% представників чоловічої статі, 12.7% жіночої, 11.6% народжених у містах і 10.0% народжених у сільській місцевості.
9.8% чоловіків і 8.2 % жінок вважають, що моральна і фізична готовність до
шлюбу суттєво впливає на процеси шлюбності і розлучуваності в Україні. Такої
ж думки 8.3% жителів міст і 10.0% жителів сіл.
При відповіді на запитання “Ваше ставлення до одностатевих
шлюбів?” більшість респондентів (56.0%) категорично проти, у 30% ставлення
нейтральне і 14 % допускають їх можливість. Цікаво, що категорично проти
88.9% чоловіків і лише 43.8% жінок, серед жителів міст – 54.7%, а серед
жителів сіл – 62.4%. Нейтральне ставлення до одностатевих шлюбів у 39.7%
жінок і лише у 3.7% чоловіків. Таке ж ставлення у 32.1% респондентів, що
народились у містах і 18.8% народжених у сільській місцевості. Допускають
можливість одностатевих шлюбів також головним чином жінки (16.5%) і
народжені у сільській місцевості (18.8%), серед чоловіків таких лише 7.4%, а
серед жителів міст 13.2%.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. У роботі здійснено
аналіз шлюбності та розлучуваності населення в регіонах Україні з метою
створення адекватного уявлення про сучасні тенденції шлюбно-сімейних
процесів та з’ясування аспектів, що можуть становити підґрунтя для розробки
програм підтримки розвитку сім’ї, збереження і примноження шлюбносімейних традицій населення України.
У цілому рівень шлюбності населення України залишається одним з
найбільш високих в Європі. Разом з тим, певна частина молоді віком до 25
років не планує одружуватися. Головними причинами відсутності шлюбних
планів виступають «бажання бути незалежним», «концентруватися на кар’єрі».
Головними причинами розлучень є проблеми, що виникають у моральнопсихологічних, емоційних та побутових відносинах членів подружжя. Однак
традиції сімейного способу життя в Україні в основному збережено.
Результати дослідження можуть бути використані при розробці заходів
щодо підтримки молодих сімей в України на державному та регіональному
рівнях; для розробки заходів, пов’язаних із стабілізацією процесів шлюбності та
розлучуваності в різних регіонах країни; для ознайомлення населення із даною
проблематикою.
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ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зроблено коротку характеристику більшості версій, що пояснюють
походження назв усіх селищ міського типу Чернігівської області. Проведено
групування смт Чернігівщини за показником кількості версій походження їх
назви.
Ключові слова: Чернігівщина; топонім; селище міського типу; назва;
походження.
Сделано краткую характеристику большинства версий, которые
обьясняют происхождение названий всех поселков городского типа
Черниговской области. Проведено группирование пгт Черниговщины по
показателю количества версий обьясняющих происхождение их названия.
Ключевые слова: Черниговщина; топоним; поселок городского типа;
название; происхождение.
A brief description of most hypotheses that explain the origin of the names of
all the cities in Chernihiv region is dislosed. The grouping of cities of Chernihiv
region by the number of versions of the measure explains their origin is conducted.
Key words: Chernihiv region; toponym; town; name: origin.
Вступ. Постановка проблеми. В межах Чернігівської області нині
налічується 29 селищ міського типу. Одні з них засновані як міста ще за часів
давньоруської держави і виконували в той час важливу оборонну функцію, а
також були економічними, освітніми та культурними центрами Русі-України.
Інші смт виникли як хутори та села в ХVІ-ХVІІІ ст., а деякі взагалі з’явились на
карті Чернігівщини лише у ХХ ст., як містечка поряд з об’єктами військового
призначення.
Назви селищ міського типу Чернігівської області мають як просте й
зрозуміле походження, так і пояснюються різноманітними, часто навіть
неймовірними легендами та історіями, що робить їх вивчення цікавим та
актуальним.
Серед легенд, які пояснюють походження назв селищ міського типу
Чернігівщини найчастіше зустрічаються такі, що пов’язують виникнення того
чи іншого топоніма з гідронімами, антропонімами, особливостями рослинності,
окремими представниками фауни, характером рельєфу місцевості, певними
історичними подіями.
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В області є також селища міського типу походження назв яких
пов’язують з особливостями заселення, язичницькими божествами, окремими
елементами архітектурних споруд, певними видами діяльності або
виробництва, іншомовним походженням, і навіть ставленням людей до
місцевості, в якій вони мешкають та настроєм перших поселенців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про селища міського типу
Чернігівської області та походження їх назв можна отримати інформацію з
цілого ряду публікацій [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33]. Опрацювання вказаних
публікацій, а також аналіз різноманітних легенд почутих від місцевих
мешканців дали можливість за кількістю версій, що пояснюють виникнення
назви, виділити в області кілька груп селищ міського типу.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою
дослідження є вивчення походження назв селищ міського типу Чернігівської
області.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є Чернігівська
область, а предметом – назви селищ міського типу в її межах.
Виклад основного матеріалу. Походження нинішніх назв селищ
міського типу Чернігівської області пояснюється різною кількістю версій. Для
більшості з них (15 смт) літературні й електронні джерела та народні перекази
подають одну версію походження назви.
Так, ойконіми Дмитрівка та Михайло-Коцюбинське походять від
антропонімів. Назва смт Дмитрівка Бахмацького району (до ХVІІ ст. Дмитрів)
скоріше за все вказує на те, що населений пункт носить ім’я свого засновника.
Михайло-Коцюбинське в Чернігівському районі сучасну назву отримало в 1939
році у день 75-річчя з дня народження великого українського письменника
М.М.Коцюбинського. До цієї дати селище називалось Козел. Існує кілька
легенд, що пояснюють походження топоніма «Козел», але найвідоміші серед
них дві. Згідно першої, населений пункт міг отримати свою назву від
засновника, що носив «козлину борідку», а друга доносить до нас інформацію
про те, що першими поселенцями тут були Булах та Козел. Останній був більш
багатий і саме від його прізвища селище отримало свою назву [8].
Від гідронімів отримали свої назви Десна, Добрянка та Замглай. Причому
перші три ойконіми походять від такого різновиду гідронімів, як потамоніми, а
останній – від гелоніму. Смт Десна Козелецького району, що виникло у 1960
році біля об’єкта військового призначення, має однакову з найбільшою річкою
Лівобережної України назву. Походження потамоніму «Десна» вчені, зокрема
академік О.О. Шахматов, пов’язують із давнім слов’янським словом «десънъ» правий, обумовлюючи цю назву тим, що слов’яни, рухаючись вздовж Дніпра на
північ, зустріли праворуч річку і назвали її Десною, тобто «Правою». Деякі
дослідники, підтримуючи цю гіпотезу, саме слово «десънъ» виводять з
іранського «дасіна» - права.
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Противники цієї гіпотези стверджують, що річка не могла отримати свою
назву від слов’ян, які нібито рухалися на північ, залишаючи Десну праворуч і
називаючи ліву притоку Дніпра правою. Вони ставлять такий поворот подій під
сумнів, стверджуючи, що східні слов’яни, які тут селилися, ніколи не мали (як і
західні) у своїй мові слова «правий». Це слово відоме як діалект лише
південним слов’янам. На їх думку, Десна свою назву одержала від балтів, для
яких у їх русі на схід вона тривалий час була «правою або південною» рікою.
Інші вчені гадають, що назва утворилася внаслідок поєднання двох основ:
«дна» і «сна». Вони припускають, що колись цю річку у верхній течії називали
Сна, а в нижній, при впаданні в Дніпро, - Дна. З часом ці дві назви злилися в
одну - Де-сна, при цьому «н» у першій (нижній) частині випало, а звук «а»
змінився на звук «е»: Дна - Сна, Д - н - а(е) - сна, Де-сна, Десна. Існують також
гіпотези згідно з якими потамонім Десна виводять від скіфського -сна, -сно, сне «вода, річка» або індоєвропейського «яскраво блищати, світити». [9, 30, 31]
Смт Добрянка Ріпкинського району отримало свою назву від річки Добрянки,
на якій було засноване, а назва самої річки, як стверджує легенда, походить від
дрімоніму «Добрий». Так зветься ліс, з якого вона бере початок [9, 31]. Від
гелоніму Замглай походить назва однойменного селища міського типу
Ріпкинського району. На його місці колись було болото. Місцеві жителі
назвали його Замглай (Замелай) від слова «мгла» («імла», «мла»). За однією
версією болото отримало таку назву через те, що по його берегах тяглися великі
ліси з непрохідними напівтемними хащами, а за іншою – через те, що навіть
після осушення над ним дуже часто був туман і коли люди ходили в ліс по
дрова чи гриби і в них запитували де вони їх назбирали, то у відповідь чули:
«За мглою» [9, 31]. Є також версія, що топонім Замглай має іранське коріння,
але за цією версією назва селища також пов’язана з болотом і виводиться від
курдських слів «zong» (болото) і «leyi» (потік) [13].
Про наявність певних видів виробництва повідомляють топоніми Дігтярі
та Гончарівське. Очевидно, що селище Дігтярі Срібнянського району, яке
вперше згадуються 1666 під назвою «Дехтярка», отримало своє найменування
від слова «діхтяр». Так називали робітників, що займалися виготовленням
дьогтю. Цей промисел здавна був розвинений поблизу селища в урочищах
Сотницьке і Десятки [8]. Слід відзначити також, що інколи в літературних
джерелах та народних переказах зустрічається інформація про те, що колись
селище мало назву Міняйли (Міняйлівка), яка вказує на те, що тут могла
процвітати торгівля або проводився обмін якихось товарів. Назва такого
молодого населеного пункту, як селище міського типу Гончарівське (колишня
назва Гончарівський круг) Чернігівського району, що було засноване у 1953
році вказує на наявність гончарного промислу. Хоча про його широкий
розвиток навряд чи можна зараз говорити, адже селище виникло поблизу
об’єкта військового призначення [26].
Топонім Сосниця завдячує своїм виникненням сосновому лісу, в якому
було засноване селище. До речі, частина цього лісу збереглася й до нині під
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назвою Бір [3, 9, 30]. Назву смт Олишівка Чернігівського району народні
перекази виводять від слова ольха (вільха). Скоріше за все ця версія є
правдоподібною, адже на території селища та його околицях і зараз росте
досить багато вільхи. [9, 30].
Окремі преставники фауни придеснянського краю дали назву селищам
міського типу Линовиця Прилуцького району та Лосинівка Ніжинського.
Перший ойконім повідомляє, що його походження може бути пов’язане з
великою кількістю линів у водоймах, які знаходяться в селищі та поблизу
нього. А назва смт Лосинівка вказує на те, що колись у цій місцевості водилась
значна кількість лосів. Символіка назви (голова лося) знайшла своє
відображення не гербі та прапорі селища. Є дані, що Лосинівка могла
виникнути на місці відомого ще з ХІІ століття урочища Лосині Голови. Таку
назву урочище скоріше за все отримало через те, що тут люди часто могли
спостерігати лише голови лосів, які блукали у високих травах, чагарниках і
болотних заростях. З часом, в урочищі Лосині Голови ченці Києво-Печерської
лаври заснували слободу з подібною назвою, а у XVIII ст. (1767 р), слобода
стала дворянською власністю і отримала сучасну назву Лосинівка. [3, 6, 8, 9, 20,
30 ]. Назва смт Холми Корюківського району походить від слова холм (горб) і
вказує на погорбовану місцевість, у межах якої знаходиться селище.
Від теоніму Лада (Ладо) більшість дослідників виводять назву смт Ладан
Прилуцького району. Вважається, що тут на гуляй-горі знаходилося
скульптурне зображення Лади - слов’янської богині веселощів, кохання, краси і
щастя та постійно відбувались її вшанування. Спочатку селище мало назву
Ладин і лише з 1930 року стало зватися Ладан. [3, 6, 8, 9, 16, 30 ]. Про
відкритість і доброзичливість місцевих жителів, їх бажання жити у злагоді,
мирі та взаєморозумінні повідомляє назва смт Дружба Ічнянського району. [27].
Про особливості поведінки мешканців у екстремальних умовах, їх стійкість і
непоступливість під час нападу ворогів повідомляє давня легенда, що пояснює
походження назви смт Седнів Чернігівського району. Воно розташоване на
правому березі р. Снов на місці стародавнього городища. Існує припущення
вчених, що тут було одне з найдавніших міст Чернігово-Сіверської землі Сновськ (Сновеськ, Сновейськ), яке являло собою одну з найкращих фортець
часів давньоруської держави. Місто називали Сновськом через його
розташування на березі річки Снов. Назва ж самої річки виводиться від
стародавнього слова «сна», «сну», що означало «омиватися», «купатися». За
переказами, місто неодноразово витримувало напади завойовників. Найчастіше
доводиться чути легенду про невдалу облогу міста кримськими татарами
наприкінці XV століття. Облога тривала досить довго, жителі міста вдало
відбивали приступи ворога, не виходячи із-за фортечних стін. Сидіти ж їм за
ними тривалий час дозволяли значні запаси продовольства, а підземний хід до
річки Снов давав можливість вдосталь забезпечувати себе водою. В решті решт
татарське військо відступило і залишило оборонців Сновська у спокої. З того
часу, за тривале сидіння в обложеному ворогом місті, городян стали називати
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«сиднями» або «седнями». А вже у XVI столітті ця назва поширилася і на все
місто - воно стало Седневом. [3, 8, 9, 30, 33].
П’ять селищ міського типу Чернігівщини мають назви, пояснити
походження яких можна опираючись на дві версії.
Так, смт Березна (за часів давньоруської держави місто Березий
(Березай)) Менського району за однією версією має назву, яка пов’язана з
березовими гаями, що були поширені на прилеглій території, а за другою –
отримало її від потамоніму Береза (Березна чи Березная). Вважається, що так
звалась річка, яка тут раніше протікала [9]. Згідно однієї версії, яка видається
найбільш вірогідною, смт Козелець отримало свою назву від того, що стояло
неподалік лісу в якому водилось багато диких кіз. Навіть на старовинному гербі
та прапорі містечка на червоному фоні зображено срібного козла із золотими
ратицями та золотим хрестом на спині. Припускають, що спочатку сам ліс
називали Козелеск (Козелес) «козиний ліс» від давньоруського «козель»
(«козль»), а потім таку ж назву отримало й поселення. Інша ж версія пов’язує
виникнення ойконіму Козелець з жовтими квітами – козельцями, яких було
дуже багато на навколишніх полях. Слід також відзначити, що у складі Речі
Посполитої Козелець був відомий під назвою Козлоград. [3, 8, 9, 17, 18, 30]
Назва смт Короп за першою версією виводиться від назви міста Хоробор або
Хоробр чи Хоробрь, який вперше згадується в літописі 1153 року. Вважається,
що з часом цей топонім було метаморфізовано на семантично зрозумілішу
сучасну назву. Хоча слід відзначити, що на думку противників даної версії
літописний Хоробор розташовувався в іншому місці – поблизу сучасного
селища міського типу Макошине. Згідно іншої версії, назва селища походить
від однойменної риби, яка зображена на гербі та прапорі цього населеного
пункту. [6, 19, 30]
Поява ойконіму Понорниця Коропського району скоріше за все пов'язана
з наявністю в межах даної території значної кількості ярів та від’ємних форм
рельєфу схожих на понори, що представлені у областях поширення карсту. За
іншою версією поселення могло отримати таку назву через «понурі місця», які
тут були у давні часи і значною мірою мають місце й нині [24,30].
Назву смт Парафіївка Ічнянського району найчастіше виводять від слова
парафія. Історики та місцеві жителі стверджують, що в селищі був великий
храм, який мав численний прихід (парафію), тому, мабуть, саме від цього слова
і виникла назва. В основі іншої версії походження назви селища лежить
народний переказ про пару дерев (скоріше за все сосон чи ялин), які росли при
в’їзді в населений пункт з боку Качанівки і, нібито, саме завдяки ним з’явилась
його сучасна назва [30]. Походження назв таких селищ міського типу, як
Радуль, Куликівка, Талалаївка, Любеч, Мала Дівиця та Ріпки найчастіше
пояснюється трьома версіями. Так смт Радуль Ріпкинського району завдячує
своїм виникненням російським старообрядцям, що поселились тут на початку
XVIII ст. і заснували слободу. Походження назви цієї слободи, а нині селища за
однією версією виводиться від слова «радість» (її нібито відчували старовіри,
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знайшовши тут прихисток від переслідувань царської влади), а за другою - від
лімноніму «Радутьє» (так звалось озеро, яке колись існувало між західною
околицею селища і Дніпром). Утворення ойконіму відбулося з використанням
кореня «рад» і суфікса – «уль». Слід відзначити також, що в мережі Інтернет
наводиться досить сумнівна версія за якою припускається, що назва селища
може походити від шведських слів «рад» (коло, шеренга, черга, рада) і «дуль»
(прихований, зберігання), які разом дають слово «радуль», що тлумачиться як
заховане сонце [6, 25, 30].
Одна з версій походження назви смт Куликівка говорить про те, що на
тому місці, де нині розташоване селище і поблизу нього були суцільні, густо
зарослі лозою, болота, через які існувала лише одна дорога по якій можна було
проїхати. За легендою по цій дорозі їхала якась пані (чи якийсь пан) і її погляд
затримався на халабуді з очерету, що виднілася серед лоз. Неподалік
знаходилася ще одна така халабуда. Пані, нібито, запитала в свого кучера: «Що
то за кулики там поселились?». Вони підійшли ближче до тих халабуд, але
люди повтікали. Проте за всіма ознаками було видно, що вони не перебувають
тут тимчасово, а живуть постійно. З часом всі хто проїжджав повз це місце
стали називати мешканців куликами, а за їх поселенням закріпилася назва
Куликівка.
За іншою версією селище міського типу могло отримати свою назву від
антропоніма Кулик. Припускають, що таке прізвище міг мати один із
засновників цього населеного пункту. До речі таке прізвище зустрічається тут і
нині. Є також думка. що селище могли назвати через велику кількість куликів,
які водилися на навколишніх заболочених землях. Можливим підтвердженням
даної версії є наявність цього болотного птаха на гербі та прапорі
Куликівського району.
Смт Талалаївка є одним з досить молодих населених пунктів
Чернігівської області. Вона виникла у 1877 році як станційне поселення поряд
із прокладеною тут залізницею. Назва для поселення була запозичена від
відомого ще з 1629 року села, що знаходилось поруч. 44 роки обидва населені
пункти існували під однією назвою і лише у 1921 році село отримало нову
назву. Воно було перейменоване на Сильченкове на честь загиблого голови
волосного ревкому С.М. Сильченка.
За словником Б.Грінченка, назва смт Талалаївка походить від слова
«талалай», що означає «базіка, балакун» (той, хто багато й беззмістовно
говорить). Можливо також, що назва селища походить від тюркського «талай» стояча водойма [4, 9, 32]. Крім того, від місцевих жителів можна почути
легенду, що назва села і, відповідно, селища пов’язана з часом походу
швецького короля Карла ХІІ на Полтаву. Шведи, за легендою, зупинялись
поблизу села і у великому яру, де була висока трава випасали коней. Траву
швецькі солдати нібито називали «талала» і саме від цього слова міг виникнути
ойконім Талалаївка [29, 31]. Смт Любеч Ріпкинського району є одним з
найдавніших міських населених пунктів не лише Чернігівщини, а й всієї
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України. Перша згадка про нього датується 882 роком. З Любечем пов’язана
важлива подія в житті давньоруської держави – перший з’їзд руських князів у
1077 році. Вважається, що ойкоснім Любеч (Любець, Любичь, Любязь, Любьць)
має давньослов’янське походження і утворюється від «Люб», основи слів
«любов», «любий», «любовний» та суфікса – «еч». Найчастіше при поясненні
походження назви селища у літературних і електронних джерелах та народних
переказах зустрічається три версії. Згідно з першою, назву Любеч поселення
отримало завдяки князям Аскольду і Діру. Давня легенда говорить, що під час
проходженню на кораблях по Дніпру їм настільки сподобався місцевий
краєвид, що вони зробили тут зупинку і назвали місце своєї висадки на берег
«Любезноє», що з часом трансформувалось на Любеч. За іншими версіями
назва цього селища міського типу виводиться від антропонімів «Люб» або
«Любава». Одна легенда повідомляє, що ім’я Люб мав місцевий князь і саме від
нього поселення отримало свою назву, а в іншій стверджується, що селище
назване на честь нареченої чернігівського князя Любави. Необхідно також
відзначити, що давні греки називали Любеч по-своєму – Амадокою, місцем
виготовлення човнів-однодеревок (виготовлялись з цільного стовбура дерева)
[6, 21, 30].
Про виникнення ойконіму Мала Дівиця Прилуцького району
повідомляють нам давні легенди. За однією з них, у давнину багатий козак
поділив своє майно між доньками, більшою і меншою, по обидва боки річки
Галки. З того часу село, де залишилася жити «мала дочка» (мала дівиця) стала
зватись Мала Дівиця, а де жила «велика дочка» — Велика Дівиця. За іншою,
багатий поміщик подарував село і прилеглі до нього землі меншій доньці, а
сусіднє село з угіддями дісталося старшій доньці, від чого виникла назва села
— Велика Дівиця. Крім того існує версія, що поселення могло отримати свою
назву від потамоніму Дівиця. Зокрема відомий історик О.Лазаревський у
«Описании старой Малороссии» вказував, що назву село одержало від річки
Дівиці, яка раніше тут протікала, але походження назви самої річки він, на жаль
не розтлумачив. [22]. Назву селища міського типу Ріпки частіше за все
виводять від однойменного, нині дуже маловодного струмка, що протікає через
селище, а назва самого струмка, скоріше за все, походить від ріпи - рослини, що
колись була поширена на його берегах.
Серед місцевих мешканців поширена також легенда про те, що селище
могло отримало свою назву від слова «Крепость». За легендою по території де
нині знаходиться смт проходила дорога на Любеч, і для охорони
подорожуючих тут розташовувалась фортеця («крепость»), відповідно топонім
Ріпки міг утворитися від слова «крепость» шляхом втрати та зміни окремих
літер («крепость-крепки-репки-ріпки»). Інша легенда повідомляє, що назва смт
Ріпки може походити від прізвищ засновників, чи найбільш відомих мешканців,
селища – братів Ріпчичів. Чотири версії походження назви мають селища
міського типу Макошине Менського району та Варва.
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Найчастіше назву селища Макошине, яке виникло на місці давнього
міста Хоробор, згадуваного в літопису за 1153 р., виводять від теоніма Макоша
(Мокош, Макош). Це ім’я язичницького божества, якому у дохристиянські часи
на місці населеного пункту постійно відбувалися обряди жертвоприношень. [3,
9, 15, 23, 28] Є також думка, що поселення могло отримати назву від
антропоніма «Макош» за допомогою суф. -ин(е). Припускають, що таким могло
бути ім’я або прізвище першопоселенця.
Згідно третьої версії, походження назви селища виводять від
антропонімів «Мак» і «Кош». За легендою так називали рибалок, які першими
поселилися на березі Десни і дали початок селищу, а злиття їх імен дало назву
поселенню.
Малоймовірно, але також можливо, що ойконім Макошине має литовське
походження, адже Чернігово-Сіверщина тривалий час була у складі ЛитовськоРуської держави. Литовською мовою «makasyne» означає грязь, болото.
Поблизу селища справді було досить багато заболочених ділянок. [12, 23] Смт
Варва, що виникло на місці давньоруського міста-фортеці Варин, скоріше за
все носить дещо метаморфізовану назву свого попередника. Найчастіше назву
селища виводять від однойменного потамоніму, адже воно на зорі свого
існування знаходилось на берегах колись досить повноводної і бурхливої
притоки Удаю, що мала назву Варвиця. Походження ж назви річки, в свою
чергу виводять від слова «вар», тобто «вода, що кипить», «вода, що б’є
ключем», «вода, що вирує» [9, 11, 30]. За іншою версією походження ойконіму
Варва пояснюють відштовхуючись від того, що на санскриті корінь «вар» (var)
або «вір» (vir) означає накривати, захищати та ховати. Відповідно Варва (Вара)
– захищене місце, прихисток, що дає змогу заховатися. Причому це захищене
місце значною мірою створене природою, адже найстаріша частина Варви –
Перекопівка знаходиться в основному на пагорбі, який з північно-західного,
північного та північно-східного боків омивається річками Удай та Варвиця, а з
південно-західного та південного боку оточений ярами, причому схили
згаданих водних об’єктів є високими і крутими. Лише з південно-східного боку
вузький перешийок зв’язує Перекопівку з прилеглою територією, але достатньо
було цей перешийок перекопати і пагорб ставав повністю неприступним. Таким
чином очевидно, що саме Перекопівка і є Варвою (Варою) – тим захистом
(природною фортецею), що подарував Бог людям. З часом, коли місто
розрослося і люди почали селитися й на околицях, то назва Варва (Вара)
поширилась на все поселення, а його укріплена частина, що була відокремлена
від інших внаслідок перекопування, отримала назву Перекопівка [10]. Є також
версія згідно з якою назва смт Варва може мати іранське коріння - походити від
слова «varva» , що означає стерв’ятник [13].
Від місцевих мешканців можна також почути припущення, що назва
селища походить від антропоніма Варвара, хоча, на нашу думку, це навряд чи
відповідає дійсності. Серед усіх селищ міського типу Чернігівщини найбільшу
кількість версій походження назви (п’ять) має селище Срібне. Перша версія
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пов’язує походження назви селища з урочищем Срібним на місці якого воно
виникло і від якого нібито отримало свою назву. Вважається, що за часів
давньоруської держави тут знаходилось літописне місто Серебрене
(Серебряний Городок). Існує легенда згідно з якою урочище і місто отримало
таку назву через те, що людям, які сюди прибували зимою або навесні із
західного чи північного напрямку здавалося, що вкрита заморозком земля
переливається сріблом у променях сонця [9,14, 30]. Інша версія пояснює
походження назви селища від потамоніму Сріблянка. За народним переказом, у
давнину місцева річка була судноплавною і по ній ходило багато кораблів.
Одного разу неподалік місця де нині знаходиться селище нібито затонув
корабель навантажений сріблом і люди часто знаходили монети і вироби зі
срібла. Через це річку стали називати Срібнянкою (Сріблянкою), а селище –
Серебряним. Існує також думка, що у давнину (ХІІ ст.) місто могло називатись
Серебряне, через срібні ворота, які нібито стояли при в’їзді до нього. Досить
часто доводиться чути легенду, що пов’язує походження топоніму «Срібне» з
металевим покриттям церкви чи будинку феодала, які нібито переливалися
сріблом. Крім того, є версія прихильники якої стверджують, що якщо дивитись
на селище з гори (правда не уточнюють у яку пору року і в який час доби), то
здається, що воно вкрите срібним серпанком і через це предки могли дати йому
назву Срібне.
Висновки. В результаті проведеного дослідження проаналізовано основні
версії походження назв селищ міського типу Чернігівщини. Встановлено, що в
області є смт, назву яких можна пояснити однією, двома, трьома, чотирма і
п’ятьма версіями. Слід відзначити також, що ряд версій походження назв селищ
є дискусійними, а по деяких смт можливо не всі вони й враховані, тому автори з
вдячністю приймуть зауваження і доповнення до даної статті і в подальших
публікаціях внесуть відповідні зміни та уточнення.
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ЗМІНИ В РІВНІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СЕЛА І МІСТА В 1980-2010
РОКАХ
Показано зміни в рівні життя населення сіл і міст протягом 1980-2010
років. Визначено основні тенденції в зміні інфраструктури та споживання
населення.
Ключові слова: рівень життя населення, соціальна інфраструктура,
демографічна ситуація, бідність населення, структура споживання населення.
Показаны изменения в уровне жизни населения сел и городов в течение
1980-2010 годов. Определены основные тенденции в изменении
инфраструктуры и потребления населения.
Ключевые слова: уровень жизни населения, социальная инфраструктура,
демографическая ситуация, бедность населения, структура потребления
населения.
The changes in levels of living villages and towns during 1980-2010 years are
disclosed. The main trends in the change of infrastructure and population are
explored.
Keywords: standard of living of the population, social infrastructure,
demographic situation, poverty of the population, structure of consumption of the
population.
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Постановка проблеми. Протягом останніх тридцяти років відбулись
значні зміни в житті населення. Вони були пов’язані насамперед зі здобуттям
незалежності Україною і переходом від планово-командної до ринкової
економік. Змінились умови життя жителів як міст так і сільських територій у
зв’язку із занепадом інфраструктури, недофінансування і загальним зубожінням
населення.
В сільській місцевості значно знизився рівень життя та доходів
населення, (в сільському господарстві оплата праці є найнижчою серед галузей
економіки) зросла чисельність осіб, що живуть за межею бідності. В містах.
Проблемою стало безробіття, яке стало результатом розпаду колгоспів і
несформованістю фермерських і колективних сільськогосподарських
підприємств. До найважливіших проблем сільських територій також належать
депопуляція, зменшення людності, зникнення окремих населених пунктів.
В містах закривались чи різко зменшували виробництво заводи і фабрики.
В даних умовах змінювались інфраструктура і рівень споживання жителів
населених пунктів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останні десятьп'ятнадцять років українськими вченими було зроблено чимало для
дослідження рівня життя населення. Роботи були присвячені як дослідженню
рівня життя населення загалом, так і регіональним аспектам. Дану проблему
досліджували О.Мельниченко, Н.Федірко, В.Литвинов, В.Скуратівський,
М.Федорова, М.Татаревська, О.Кухарєва, М.Папієв, В.Куценко, О.Крентовська,
П.Мазурок, Н.Сітнікова, І.Мандибура, Е. Лібанова, Л. Черенько, О. Г. Топчієв,
М. Долішній, О. Любіцева, Ф. Заставний, О. Шаблій, М. Дністрянський, К.
Мезенцев, М. Барановський та інші вчені.
Виявлення невирішених сторін проблеми. Дослідження рівня життя
населення є важливою умовою для подолання бідності і регіональних
диспропорцій розвитку. Результатом досліджень рівня життя населення можуть
стати ефективні впровадження в бюджетній політиці і зміна підходів до
управління регіонами.
Як було вище зазначено, на даний момент рівень життя населення
досліджують спеціалісти багатьох галузей науки. При цьому залишається
багато невирішених проблем, серед них є і дослідження диспропорцій у
розвитку і рівні життя населення міст і сіл. Такими диспропорціями є
демографічна ситуація, розвиток інфраструктури, забезпеченість побутовими
умовами і структура споживання.
Формулювання цілей статті. постановка завдання. Метою написання
даної статті є виявлення і дослідження основних змін у рівні життя жителів міст
і сіл України. Основними завданнями є: аналіз демографічної ситуації в містах і
селах, дослідження побутових умов і зміну рівнів споживання населення.
Виклад основного матеріалу.
1.
Демографічна ситуація і рівень освіти населення в містах і
селах України.
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Починаючи з 60-их років ХХ століття в Україні урбанізація поступово
збільшувала розрив між кількістю жителів у містах і сільській місцевості.
Особливо даний процес пришвидшився у 80-их роках і продовжується весь час.
Якщо в 1981 році в селах проживало 37% населення, то вже в 2008 – тільки
31%. На фоні загального зменшення чисельності населення України в часи
незалежності, зменшення кількості жителів у сільській місцевості відбувалось
ще швидше [Табл. 1]. При цьому зростав розрив між рівнем життя населення
міст і сіл, який проявляється у занепаді соціальної інфраструктури сіл,
відсутності робочих місць, основних культурно-побутових умов життя селян,
низькому розвитку сільських територій, недостатніх умови для розвитку
підприємництва, що сприяло відтоку сільського населення, переважно молоді,
до міст.
Таблиця 1. Співвідношення між кількістю жителів
у місті і селі в 1981-2008 роках
Рік

Місто

1981
1989
2000
2008

31422,8
34297
33537,2
31700

%
62,67687
66,65824
68,03892
68,31897

Село
18711,8
17155
15754
14700

%

Співвідношення

37,3231261
33,3417554
31,9610803
31,6810345

1,68
2,00
2,13
2,16

Народжуваність як села, так і міста падала з початку 1980-их років до
початку 2000-их, при цьому до 1991 року народжуваність була вища в місті, а
після – в селі [Табл. 2]. Причиною загального зменшення народжуваності стало
падіння рівня життя населення, а також соціально-психологічне відчуття
незахищеності. Неможливість забезпечення комфортного життя собі і для
нащадків відобразилось на загальній картині народжуваності. В містах до цього
додалась ще й нестача житла.
Таблиця 2. Народжуваність у місті і селі в 1980-2008 роках, ‰
Народжуваність
Смертність
Рік
Місто
Село
Місто
Село
1980
15,5
13,7
9,5
14,4
1989
13,6
12,9
9,8
15,2
2000
7,2
9,2
13,8
18,8
2008
10,8
11,6
14,6
19,9
Починаючи з 2000-их років рівень життя населення почав зростати.
Цьому сприяли зростання доходів, фінансова допомога малозабезпеченим
родинам, субсидії на житло, а також допомога при народженні дитини. В
загальному дані заходи допомогли підняти народжуваність, при цьому сума
коштів не давала можливості купити житло, тому народжуваність активніше
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зростала в сільській місцевості, де проблема забезпеченості житловими
площами менша. Одним з негативних моментів зростання народжуваності
(особливо в сільській місцевості) стало збільшення кількості дітей в
малозабезпечених і неблагополучних сім’ях, для яких дані процеси стали
одномоментним вирішенням фінансових проблем.
Смертність у місті і в селі змінювалась пропорційно в період часу від
1980 до 2008 років. Загальною тенденцією стало зростання смертності на фоні
зменшення народжуваності і загальної кількості населення. Загальними
причинами зростання смертності стали погіршення рівня життя населення,
низькою якістю продуктів харчування, занепадом і недоступністю для
більшості населення системи охорони здоров’я, а також зростанням залежності
від шкідливих звичок і зміною способу життя. При цьому понад 85% смертей в
Україні припадає на хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення,
отруєння та травми, нещасні випадки і хвороби органів дихання.
За весь час спостережень у частині, що стосується вищої освіти,
спостерігалось значне відставання села від міста. У 1980 р., наприклад, вищу
мало 132 міських та всього 31 сільський житель. На 1989 р. ситуація дещо
змінилась, хоча існуючий розрив став меншим – відповідно 177 та 52 чоловік.
Існування такої різниці мало під собою об’єктивні підстави. У містах
концентрувались управлінські установи, соціально-культурні та освітні
заклади, сучасні індустріальні підприємства, що, природним чином, вимагало
значної кількості фахівців з вищою освітою. Сільське аграрне виробництво та
малорозвинута соціально-культурна сфера не вимагали такої кількості
спеціалістів вищої кваліфікації. У всьому світі знання, інформація стрімко
поновлюються, способи виробництва змінюються з неймовірною швидкістю.
Тому, базова формальна освіта, що здобувається на початку трудового життя,
на сьогоднішній день уже не може забезпечити людину на все життя
теоретичними знаннями, практичними вміннями, навичками та якостями, що
будуть необхідні їй для ефективного виконання безпосередніх функціональних
обов'язків.
Таблиця 3. Кількість людей з повною вищою освітою на 1000 жителів
Рік

Місто

Село

Співвідношення

1980
1989
2000

132
177
166

31
52
54

4,26
3,40
3,07

У зв’язку з доступністю вищої освіти і бажанням батьків дати її дітям
відбувається поступове зменшення різниці між кількістю людей, що мають
вищу освіту в селі і місті. При цьому кількість людей з повною вищою освітою
в селах збільшується, а в містах навпаки зменшується у розрахунку на 1000
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жителів. Негативним моментом даних процесів стала праця не за
спеціальністю.
2.
Розвиток інфраструктури міст і сіл.
Розвиток інфраструктури міста завжди кількісно і якісно переважав
сільський. В містах у населення кращі можливості у доступі до освіти,
медицини і закладів культури. Якщо брати будівництво шкіл, то в 1980 році у
містах було введено 80,7 тис. місць, а в селах 75,7 тис. місць, тобто майже
однакова кількість, проте якщо до 1989 року будівництво шкіл в містах
зростало, то в селах почало поступово зменшуватись (120 і 72,4 тис. місць
відповідно). В 90-і роки будівництво шкіл дуже знизилось, при цьому в 2000-му
році в селах ввели більше місць ніж в містах (8,6 і 6,8 тис. місць відповідно).
Темпи введення в дію шкільних закладів залишились низькими й протягом
2000-их років (у 2008 році в містах введено 7,2 тис., а в селах 5,2 тис. місць в
шкільних закладах) [Табл. 4].
Таблиця 4. Введення місць у шкільних закладах
у місті і селі в 1980-2008 роках, тис. місць
Рік

Місто

Село

Співвідношення

1980
1989
2000
2008

80,70
120,00
6,78
7,17

75,70
72,40
8,62
5,21

1,06
1,65
0,78
1,37

Будівництво лікарень і в містах і в селах знижувалось починаючи з 1980го року і до 2008-го, тільки останнього відбулось незначне зростання введення
ліжкомісць в експлуатацію в містах. При цьому різке зменшення будівництва
лікарень сталось в 90-і роки у зв’язку із загальною економічною кризою [Табл.
5].
Таблиця 5. Введення місць у закладах охорони здоров’я у місті і селі в
1980-2008 роках, тис. місць
Рік
1980
1989
2000
2008

Місто
10,60
6,50
0,72
1,05

Село
1,50
1,50
0,07
0,05

Співвідношення
7,06
4,33
11,06
21,87

Кількість закладів культури в містах і селах у 80-их роках зростала в
містах і почала зменшуватись у сільських населених пунктах у зв’язку з
початком зменшення людності в останніх. При цьому починаючи з 90-их років
відбувається стрімке зменшення кількості закладів культури, а будівлі або
використовуються не за призначенням або взагалі руйнуються. Показник
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кількості закладів культури клубного типу в кінці 2000-их років наближається
до 2-ох клубів на одне село і півтора – на місто [Табл. 6].
Таблиця 6. Кількість закладів культури клубного типу
у місті і селі в 1980-2008 роках
Рік

Місто

Село

Співвідношення

1980
1989
2000
2008

4123
4244
2700
2200

21981
21070
17700
16600

5,33
4,96
6,55
7,54

Динаміка кількості бібліотек в містах і селах відрізняється. В міських
населених пунктах їх число зменшувалось починаючи з 1980-го року і до
середини 2000-их від 5,23 до 3,7 на один населений пункт, а потім відбулось
незначне зростання до 4,1 бібліотек на місто.
В сільських населених пунктах кількість бібліотек зростала до початку
90-их років від 0,64 до 0,65 на село, а потім почала знижуватись і в 2008 році
досягла показника 0,53 [Табл. 7].
Таблиця 7. Кількість бібліотек у місті і селі в 1980-2008 роках
Рік

Місто

Село

Співвідношення

1980

7117

19116

2,68

1989

7028

18734

2,66

2000

5000

15700

3,14

2008

5500

15100

2,74

3. Рівень життя населення міст і сіл України
Рівень життя населення сільських населених пунктів протягом
досліджуваного періоду перебуває на нижчому рівні ніж в містах. Це
проявляється як в умовах життя, так і в доходах.
Доходи населення яке, проживає в селі у 80-их роках зростали і
поступово наближались до рівня доходів жителів міських населених пунктів.
Якщо 1980 році жителі міст отримували доходи в півтора рази вищі, ніж жителі
сіл, то вже у 1989 році – в 1,18 рази. В 90-і роки у зв’язку із занепадом
колективних господарств і низькими цінами на сільськогосподарську
продукцію доходи жителів сіл були менші від доходів жителів міст майже в 2
рази. Дана пропорція майже не змінилась і протягом 2000-их років. У 2008 році
жителі міст отримували доходи в 1,83 рази вищі ніж населення сільських
населених пунктів [Табл. 8].
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Таблиця 8. Доходи населення у місті і селі в 1980-2008 роках, крб., грн.
Робітники і
Колгоспники
Співвідношення
Рік
службовці
1980
155
103,6
1,496139
1989
218
184,3
1,18285404
Промисловість

С/г

302
2017

154
1101

2000
2008

1,96103896
1,83197094

Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі, які розташовані в місті, в
досліджуваний період поступово збільшував перевагу над товарообігом
сільських підприємств. У 1980-му році він переважав сільський в 4,53 рази, в
2000-му – вже в 7,56 рази, а в 2008-му – в 12,63 [Табл. 9].
Таблиця 9. Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі
в місті і селі в 1980-2008 роках, крб,грн
Рік

Місто

Село

Співвідношення
1980
2026
791
2,56
1990
58833
12912
4,56
2000
23568
3095
7,61
2008
221128
17395
12,71
Бідність в місті і селі на 1999 рік була майже однакова (27% і 29%
відповідно). Проте починаючи з 2001 року в селі даний показник рівня життя
населення збільшувався, а в місті відбувалось навпаки поступове зменшення
бідних. В сільській місцевості бідність почала знижуватись тільки в кінці 2000их років у зв’язку зі збільшенням площ орендованої оброблюваної землі.
Таблиця 10. Бідність в місті і селі в 1999-2010 роках (%)
Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Місто
27
25
25
24
22
24
23
23
21

Село
29
28
33
34
37
35
35
38
38
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2008
2009
2010

22
22
20

38
37
32

Зменшення бідності сприяє поступовому розвитку інфраструктури в
міських і сільських населених пунктах. Якщо в 1999 році водопроводом
користувались 72% жителів міст і 28% сіл, то в 2010 році 91% і 36% відповідно.
Таблиця 11. Наявність водопроводу в населення
міста і села в 1999-2010 роках (%)
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Місто 72,3 84,9 84,3 84,6 87,5 84,1 84,3 85,5 86,3 87,7
Село 27,7 27,2 27,7 22,1 22,4 21,3 23,6 23,2 22,7 23,4

200
9
89,9
35,5

201
0
90,9
35,7

Збільшилась також кількість газифікованих будинків як у місті, так і в
селі. При цьому залишається відкритим питання газифікації сіл з невеликою
кількістю жителів при відсутності перспектив у подальшому розвитку
інфраструктури. У 1999 році в місті було газифіковано 76,7 % будинків, а в селі
тільки 30,1 %, в 2010 році дані показники зросли відповідно до 84,4% і 55,1%.
Таблиця 12. Наявність централізованого газопостачання в населення міста і
села в 1999-2010 роках (%)
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 76,6 76,5 76,6 76,8 79,5 78,7 79,3 81,0 82,6 83,0 84,8 84,4
о
Село 30,1 34,3 33,6 34,3 35,1 34,6 40,7 43,2 42,0 48,0 53,8 55,1
Змінилась і структура споживання основних продуктів населенням.
Жителі міста починаючи з 2002 року почали вживати менше хліба,
хлібобулочних виробів і круп, при цьому в сільській місцевості даної тенденції
не спостерігається [Табл. 13].
Таблиця 13. Споживання хліба, хлібобулочних виробів і круп населенням міст і
сіл в 1999-2010 роках, кг на душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 91
112 112 112 107 106 103 98
94
92
92
91
о
Село 103 124 120 124 123 130 130 124 125 126 121 122
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Споживання картоплі населенням зменшується як в селі, так і в місті, при
цьому в селі, якщо брати період 1999-2010 років, зменшення відбувається
набагато швидше – 151кг в 1999р. і 111кг в 2010р [Табл. 14].
Таблиця 14. Споживання картоплі населенням міст і сіл в 1999-2010 роках, кг
на душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 85
92
98
89
85
92
87
78
76
77
75
69
о
Село 151 146 159 149 150 149 139 128 123 118 116 111
Споживання овочів у місті і селі почало незначно зменшуватись
починаючи з 1999 року, проте більш значні зміни відбувались в сільській
місцевості ніж в містах [Табл. 15].
Таблиця 15. Споживання овочів населенням міст і сіл в 1999-2010 роках, кг на
душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 85
87
82
80
76
78
79
76
72
79
83
77
о
Село 102 91
93
95
87
87
87
89
84
87
95
90
На фоні скорочення споживання хлібобулочних виробів, картоплі і
овочів, в Україні, як в селі, так і в місті відбувається зростання споживання
фруктів. При цьому місто переважає село за даним показником майже вдвічі
[Табл. 16].
Таблиця 16. Споживання фруктів населенням міст і сіл в 1999-2010 роках, кг на
душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 19
25
22
23
27
30
34
33
42
44
43
44
о
Село 14
17
16
15
17
16
18
17
21
23
22
25
В споживанні міст і сіл України зросла частка олії, яка встановилась в
кінці 2000-их років на рівні 19-20л на душу населення і майже не змінюється
протягом останніх 5 років [Табл. 17].
З 1999 року відбувається поступове зростання споживання м’яса і
м’ясопродуктів населенням міст. За даний період зростання відбулось на понад
20кг і становило 59кг на душу населення. Споживання м’ясопродуктів в
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сільській місцевості зменшувалось з 1999 року до 2003 і потім також почало
зростати, при цьому жителі сіл споживають м’яса на 15кг менше ніж жителі
міст [Табл. 18].
Таблиця 17. Споживання рослинних жирів населенням міст і сіл в 1999-2010
роках, кг на душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 16
19
22
22
23
21
20
19
19
19
20
19
о
Село 14
16
18
19
19
20
19
18
18
19
20
19
Таблиця 18. Споживання м’яса і м’ясопродуктів населенням міст і сіл в 19992010 роках, кг на душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 38
33
29
35
43
46
49
54
59
59
57
59
о
Село 40
34
27
28
33
33
37
39
43
42
41
44
За 1999-2010 роки відбулось зменшення кількості споживання молока
жителями сіл, причому до 2006 року відбувалось зростання даного показника. В
містах відбулось незначне зростання з найбільшим значенням 2008 року [Табл.
19].
Таблиця 19. Споживання молока і молокопродуктів населенням міст і сіл в
1999-2010 роках, кг на душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 174 159 166 183 196 211 227 234 233 236 210 201
о
Село 244 218 206 224 218 231 244 255 250 245 220 219
У порівнянні з 1999 роком населення України почало споживати більше
рибопродуктів, при цьому чіткою тенденцією є незначне переважання кількості
споживання жителями міст [Табл. 20].
Таблиця 20. Споживання риби і рибопродуктів населенням міст і сіл в 19992010 роках, кг на душу населення
Рік
199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Міст 13
13
14
14
15
16
18
20
20
22
19
18
о
Село 10
10
11
10
10
13
15
16
16
19
16
16
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Висновки. Отже, рівень розвитку інфраструктури і рівень життя
населення міських і сільських населених пунктів суттєво відрізняється.
Наслідком розпаду Радянського Союзу став занепад інфраструктури сіл і значні
міграції з сіл у міста. Відсутність суб’єктів господарювання не дає можливості
сільським радам поповнювати місцеві бюджети та розвивати соціальну
інфраструктуру у сільській місцевості, відповідно і зменшилась кількість
робочих місць для селян. Позитивним моментом досліджуваного періоду стало
збільшення газифікованих будинків і будинків, в яких наявний водопровід.
Жителі міст і сіл в період 1999-2010 рр. зменшили споживання
хлібобулочних виробів, овочів, картоплі і молокопродуктів, при цьому почали
більше споживати фруктів і м’ясопродуктів.
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АНАЛІЗ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ
СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗГІДНО
ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Проведено аналіз розвитку системи розселення населення Сумської
області з використанням теоретико-графового моделювання, досліджено
основні кількісні та якісні зміни в її структур. Виявлено основні аспекти
трансформацій розселення в різні історичні періоди - від періоду Київська Русь
до періоду Незалежна Україна.
Ключові слова: система розселення , трансформації, теорія графів.
Проведен анализ развития систем расселения населения Сумской области
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при использовании теоретико-графового моделирования, исследовано главные
количественные и качественные изменения в ее структуре. Обнаруженные
основные аспекты трансформаций расселения в разные исторические периоды
– от периода Киевская Русь до периода Независимая Украина.
Ключевые слова: система расселения трансформации, теория графов.
This article analyses development of the population settlement system of Sumy
region. Having used graph-theoretic modelling, basic quantitative and qualitative
changes in settlement system structures had researched. Also, discloses the basic
aspects of settlement transformation in different historical epoch – from the period of
Kiev Russ to the independent Ukraine.
Keywords :setting system, transformation graph’s theory.
Вступ. Актуальність теми. Сучасні процеси динамічного розвитку
системи розселення населення України вимагають глибокого та всебічного
дослідження . За умов трансформацій економічних відносин в державі , зміни
форм та стратегій діяльності галузей господарства відбувається трансформація
системи розселення населення на всіх рівнях.
Дослідження трансформацій в системі розселення населення регіону
вимагає застосування різних методів дослідження. Метод теоретико-графового
моделювання є одним з багатьох методів застосування якого дає можливість
чітко врахувати основні риси трансформацій в розселенні протягом декількох
історичних періодів розвитку. Саме завдяки використанню теорії графів можна
прослідкувати кількісні зміни основних елементів системи розселення
Сумщини та особливості характеру взаємозв’язків між ними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Трансформації в галузі розселення досліджувалися багатьма
вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед соновних науковців можемо
виділити М.Вебера, Дж. Форрестера, Л. Велихова, Г.Лаппо, Б.Хорева,
Є.Пітюренка, П. Коваленко, Л. Руденка, А. Доценка, В. Джамана, В. Фінагіна,
та ін. Проблематика дослідження населення Сумщини згадується у працях Г.
Леонтьевої, О.Чернякова, М.Білика.
Значний внесок у методологічних розробках по застосуванню теорії
графів зробив О. Шаблій, зокрема ним було обґрунтовано методику теоретикографового моделювання в розміщенні господарства та населення. Також
значний внесок у застосуванні теоретико-графового моделювання в суспільногеографічних дослідженнях та у його вдосконаленні належить російському
вченому С. Тархову.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є
виявлення основних відмін у формуванні та розвитку системи розселення
населення Сумщини, визначення, згідно теорії графів, особливостей основних її
елементів, аналіз динаміки еволюційних змін основних ядер системи на основі
показників теоретико-графових мір.
Виклад основного матеріалу. Використовуючи теорію графів можна
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виявити основні структурні особливості поселенської мережі Сумської області
в різні історичні періоди. Графи чітко ілюструють просторові особливості
розміщення найбільш розвинених населених пунктів на території регіону, їх
зв’язаність, напрями і особливості взаємозв’язків та зміни ступеня впливу
поселень на розвиток системи розселення. Кожен граф системи розселення
включає в себе множину вершин (найбільші населені пункти регіону) та ліній
або ребер (найтісніші міжпоселенські зв’язки). До структурних елементів,
утворених вершинами та ребрами графа в розселенській мережі Сумщини в
різні періоди можна виділити: цикли (замкнуті контури мережі), вітки та
циклічні остови (скупчення циклів, кожна пара яких має спільне ребро), а всі
графи за класом можна віднести до циклічних. Для характеристик графів
періодів формування системи розселення, доцільно використати теоретико
графові міри структури мережі, зокрема міри центральності, зв’язності та
форми, а також доцільним є виділення порядкових циклічних типологічних
ярусів в остовах.
Граф опорного каркасу системи розселення Сумщини періоду Київської
Русі характеризується нескладною структурою - тут наявні п’ять
одностепеневих вершин та три цикли, що свідчить про недостатнє освоєння
території та низький ступінь розвитку міжпоселенських зв’язків (Рис1).
Найбільші населені пункти регіону в цей період концентруються в центральній
частині. За індексом Бічема, що відображає міру центральності населених
пунктів найбільш вигідне транспортно-географічне положення має місто
Путивль (1,0), що є найбільш розвиненим поселенням регіону в цей період та
відіграє значну роль в соціально-економічному розвитку території, має високий
адміністративний статус та провідне оборонне значення, виступає значним
торговельним центром. Характер взаємозв’язків між рештою вершин графа
свідчать про переферійність розміщення таких населених пунктів як Вир та
В’єхань (індекс Бічема становить 0,8), Ромен (0,67), Глухів (0,67).
Міру зв’язності графа періоду Київської Русі відображає Бета індекс
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населених пунктів на території регіону та незначну кількість ребер, що
відображають низький ступінь міжпоселенських зв’язків системи.
Досить важливою складовою теоретико-графових мір графа є міра форми,
що характеризує компактність поселень та залежить від довжини мережі та її
діаметра і відображається мірою. Дл
япе
р
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одуКиї
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с
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їРу
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становить 3,5. Це порівняно низький показник, оскільки міра форми має високе
значення у найбільш розвинених системах розселення та відображає високу
насиченість основних її елементів.
Остов графа періоду Київської Русі має один типологічний ярус першого
порядку, оскільки кожен із циклів має хоча б одну спільну вершину з
зовнішніми кордонами остова. Це свідчить про низький ступінь складності
графа та замкнутість його циклів. Тобто система розселення регіону в даний
період перебуває на стадії формування та має невелику кількість основних
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елементів, характеризується
поселеннями.

низьким

ступенем
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зв’язків

між

Рис 1. Граф опорного каркасу мережі розселення Сумської області
періоду Київська Русь
Граф опорного каркасу періоду Литово-Польської доби показує
кількісний розвиток елементів системи розселення населення Сумщини та
відповідає характерним рисам переходу поселенської мережі до наступної
стадії розвитку(Рис2). Зокрема збільшується кількість найбільших населених
пунктів (вершин графа), та зростають міжпоселенські зв’язки. Велику роль при
цьому відіграє територіальна близькість чи віддаленість поселень один від
одного. Змінюється також структура територіального розміщення вершин
графа, відбувається поступовий розвиток поселень у північно-західній та
південній частині регіону. Також спостерігається дендритизація у північному та
південно-східному напрямках, за рахунок виникнення таких центрів розселення
як Охтирка та Ямпіль.
За індексом Бічема, місто Путивль зберігає передову позицію серед інших
регіонів(0,64) та залишається центральним поселенням у системі розселення
населення в цей період, міцно закріпивши за собою статус військовооборонного торгового та повітового центру Литовської держави. Центральними
за даним показником є також Глухів та Кролевець (індекс Бічема становить
0,53) Зокрема місто Глухів виступає значним ядром розселення на півночі
регіону за рахунок адміністративного значення та привілеїв отриманих за
Магдебурзьким правом, а Кролевець сформував значні міжпоселенські зв’язки
за рахунок вигідного розташування на перетині великих торгових шляхів.
Найбільш переферійними поселеннями на території регіону виступають:
Охтирка(0,3), Ямпіль(0,36) та Вороніж(0,39), що через своє географічне
положення мають досить незначні зв'язки з найбільшими поселеннями
Сумщини, тяжіючи при цьому до територій нинішніх сусідніх регіонів.
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Рис 2. Граф опорного каркасу мережі розселення періоду ЛитовоПольська доба
Зв’язаність графа опорного каркасу території регіону періоду ЛитовоПольської доби за Бета-індексом становить 1,20, що свідчить про низьку
компактність у розміщенні найбільших населених пунктів регіону. Також
можна стверджувати що даний період у відношенні до попереднього
характеризується зміною територіального розміщення найбільших поселень у
західному напрямку, чому сприяло виникнення таких ядер розселення як
Конотоп, Вороніж та Кролевець - на заході та знищення міста Вир на сході.
Також на низький рівень зв’язаності графа значною мірою вплинуло
виникнення двох зовнішніх ядер-дендритів за рахунок високого розвитку
Ямполя на півночі та Охтирки на півдні регіону. Одночасно це мало вплив і на
низький показник міри форми графа, що також знижується в порівнянні з
попереднім періодом та за індексом с
т
а
нов
ит
ь2,4, щос
в
і
дчит
ьпр
ониз
ь
к
у
територіальну розвиненість поселенської мережі в даний період.
Граф опорного каркасу системи розселення населення Сумщини в період
козацької доби ілюструє стрімкий розвиток окремих елементів системи
розселення, що полягає у значному кількісному зростанні крупних поселень,
формуванні великої кількості нових міжпоселенських зв’язків, утворення
кількох потужних центрів розселення та територіальне розширення у
розміщенні великих населених пунктів(Рис 3).
За рівнем центральності можна виділити чотири центри, що мають
найвищі з-поміж інших поселень показники індекса Бічема (0,50-0,41):
Білопілля (0,50), Суми(0,47), Путивль(0,43) та Глухів(0,43).Високий розвиток
цих міст спричинили багаточисельні хвилі переселень, розміщення на перетині
торговельних шляхів, високий адміністративницй статус (Глухів-столиця
Гетьманщини), та велике військово-оборонне значення, зважаючи на
інтенсивність військово-політичного життя в добу козаччини. Рівень
центральності Путивля порівняно з попередніми періодами дещо знизився, хоча
це сприченено переважно появою нових вищезазначених розвинених центрів,
що мають високу притягувальну силу. До поселень з середнім рівнем показника
центральності(індекс Бічема становить 0,40-0,30) належать: Ромни(0,40),
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Терни(0,40), Лебедин(0,39), Сміле(0,38), Боромля(0,36), Межиріч(0,36),
Шостка(0,35), Ямпіль(0,34), Кролевець(0,34), Миропілля(0,33), Конотоп(0,32),
Вороніж(0,32) та Юнаківка(0,32). Вони розміщені переважно новколо ядер з
найбільшим рівнем центральності. До поселень з низьким рівнем показника
центральності.(нижче 0,30) відносяться: Охтирка(0,29), Глинськ(0,29), Велика
Писарівка(0,27) та Середина-Буда(0,25). Розміщені вони в південній
периферійній частині регіону, крім Середини-Буди(північна частина) та мають
тісні зв’язки лише з найбільш транспортнодоступними та територіально
близькими поселеннями.
Значення Бета індексу що характеризує зв’язаність графа, порівняно з
попереднім періодом стрімко зростає до позначки 1,71, що свідчить про
підвищення ступень міжпоселенських зв’язків у системі розселення регіону та
її порівняно високий розвиток. Така ж тенденція прослідковується зі зміною
показника міри форми
, що дл
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ног
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р
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т
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ь 6,0. Тобт
о
спостерігається поступовий розвиток поселенської мережі за рахунок
збільшення кількості великих поселень, зв’язків між ними, а також
підвищується компактність у розміщенні елементів системи.

Рис 3. Граф опорного каркасу мережі розселення періоду Козацька доба
Поліцентризм територіальної структури графа розселенської мережі
регіону в даний період спричинив виникнення головного остова (основна
частина графа) та побічного – цикл утворений вершинами: Суми, Юнаківка,
Миропілля з з’єднуючою вершиною - Суми, що має значну притягувальну силу.
Проте головний остов характеризується наявністю одного ярусу, як і в двох
попередньо досліджених періодах.
Структура графа опорного каркасу мережі розселення Сумщини в період
Російської імперії демонструє високу насиченість системи розселення регіону
міжпоселенськими зв’язками та крупними поселеннями, збільшенням їх
концентрації в північному та південно-східному напрямках, високий ступінь
складності системи та густозаселеність території(Рис4).
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Міста Суми та Ворожба мають найвищі показники центральності за
індексом Бічема – 0,41 та 0,40 відповідно. Якщо Суми в цей період є
високорозвиненим містом в торговому, господарському, соціальному
військово-політичному та адміністративному відношеннях, то високий
показник центральності Ворожби пояснюється виключно вигідним
географічним розміщенням та транспортним значенням поселення. Крім того,
нинішній адміністративний центр Сумщини саме в період російської імперії
зайняв провідну позицію центрального ядра розселення. Високий індекс Бічема
мають міста Путивль і Ромни (0,39), що свідчить про наявність ще двох центрів
мережі розселення в цей період – в центральній та в південно-західній частині
регіону відповідно. Високому значенню міри центральності для м. Ромни в
даний період сприяло налагодження тісних транспортних, виробничих та
адміністративних зв’язків з територіально близькими поселеннями та
виникненням кількох взаємозв'язаних крупних поселень. Вцілому, Суми
,Ворожба, Ромни та Путивль склали групу поселень з високим рівнем
центральності в період російської імперії.
Групу поселень з середнім рівнем центральності представляє найбільша
кількість населених пунктів, індекс бічема яких має показники в діапазоні 0,380,28. До них належать Білопілля, Сміле (по 0,38), Конотоп (0,37), Глухів,
Буринь, Лебедин(по 0,36), Кролевець (0,33) Тростянець, Боромля(0,31), Велика
Писарівка, Миропілля, Юнаківка та Краснопілля(по 0,30), Шостка, Вороніж
(0,29), Глинськ, Липова Долина, Охтирка, Свеса та Ямпіль(0,28). Географічне
розташування та притягувальна сила цих поселень не дозволяє їм стати
головними ядрами системи розселення Сумщини в цей період. Поряд з цим
міста Білопілля, Охтирка, Лебедин, Конотоп та Глухів в цей період є одними з
найбільш високорозвинених в соціально-економічному відношенні, але їх
географічне положення спричинило формування в більшій мірі тісних зв’язків з
найближчими поселеннями, що нині адміністративно відносяться до
Полтавської, Чернігівської та Харківської областей. Зниження показників
центральності до середнього рівня у Білопілля пояснюються появою нового
територіально близького ядра розселення – міста Суми з яким з’єднуються
зв’язками першого порядку 9 поселень.
До поселень з низьким рівнем центральності (індекс Бічема нижчий за
0,28) відносяться Дружба (0,23), Кириківка(0,26) та Середина Буда(0,23).
Периферійність цих поселень пояснюється порівняно невисоким рівнем їх
соціально-економічного розвитку, значною віддаленістю від найбільших ядер
розселення, наявністю лише декількох зв’язків адміністративного характеру або
за принципом найближчого сусідства.
Зв’язаність графа опорного каркасу Сумської області за бета-індексом,
який становить для цього періоду 1,79, продовжує поступово зростати, що
свідчить про підвищення ступеня насиченості міжпоселенських зв’язків.
Зокрема, збільшення ребер графа до 50, а кількості його вершин –до 28 (в
період козацької доби ці показники становили 36 і 21 відповідно) характеризує
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значний розвиток системи розселення з кількісним збільшенням крупних
поселень та налагодженням зв’язків між ними. Територіально найбільша
інтенсивність таких зрушень спостерігається у периферійних зонах північної та
південно-східної частин регіону. Значення показника міри форми
, що
становить 7,1 ще більш чіткіше ілюструє перехід поселенської мережі на більш
високий рівень розвитку, її значну компактність та взаємопов’язаність
основних елементів.
В територіальній структурі графа, як і в попередньому періоді,
сформовано головний остов та побічний. Проте в нинішньому періоді він
утворився на периферії південно-західної частини регіону з вершинами Ромни,
Глинськ, Липова Долина та із з’єднуючою вершиною-центром – містом Ромни.
Утворення побічного остова знівелювало дендрит, наявний в попередньому
періоді по лінії Ромни - Глинськ, що частково вплинуло на підвищення рівня
зв’язності та компактності графа, . Також можна стверджувати що граф даного
періоду Характеризує поселенську мережу як складну двоярусну систему. Про
це свідчить поява другого типологічного ярусу з циклом Путивль-СмілеНедригайлів-Буринь.

Рис 4. Граф опорного каркасу мережі розселення періоду Російська
Імперія
Граф опорного каркасу мережі розселення Сумської області в радянський
період яскраво демонструє високий ступінь розвитку системи розселення та
основних її елементів (Рис 5). Серед таких елементів виділяється 28 найбільших
за розміром, населенням, соціально-економічним та адміністративним
значенням населених пунктів. Їх кількість залишилась без змін у порівнянні з
попереднім періодом, проте змінився склад. Зокрема Глинськ, Сміле, Липова
Долина та Миропілля втратили своє значення перифирійних ядер розселення
регіону, натомість зріс вплив Червоного, Хотіні, Степанівки та Тернів. У
формуванні міжпоселенських зв’язків в даний період підвищився вплив
адміністративно-територіального поділу, транспортних чинників та виробничих
зв’язків.
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

95

Високий рівень центральності серед поселень регіону в цей період за
індексом Бічема мають: Ворожба(0,40) Білопілля(0,39), та Суми (0,38). Місто
Ворожба як великий залізничний вузол, має досить вигідне транспортногеографічне положення та формує міжпоселенські зв’язки за рахунок
розгалуженої мережі транспортного сполучення. Підвищення рівня
центральності у міста Білопілля зумовлено виникненням менших за значенням
ядер поблизу поселення
та збільшення кількості зв’язків з сусідніми
поселеннями. Крім того, Білопілля як і Ворожба за рахунок свого розташування
виконують функції своєрідного мосту, що сполучає великі центри розселень:
Суми з Глуховим та Суми з Путивлем. Натомість, місто Суми в даний період за
індексом Бічема дещо втрачає свої лідируючі позиції центрального поселення,
хоча має найвищий адміністративний статус та рівень соціально-економічного
розвитку, є найбільшим за площею та чисельністю населення поселенням в
регіоні. Також до поселень з високим рівнем центральності відносяться Глухів і
Путивль, індекс Бічема - 0,36, а також місто Ромни - 0,35.Якщо Глухів та
Путивль є одними з найбільш вагомих та найдавніших ядер системи розселення
Сумщини, то Високі показники центральності Ромнів спостерігаються лише
протягом двох останніх періодів та характеризують одне з найдавніших міст
регіону як нове цілком сформоване південно-західне ядро системи розселення.
Середній рівень центральності за індексом Бічема в період радянської
доби характерний для таких поселень: Буринь, Лебедин ( по 0,33), Терни,
Степанівка, Тростянець(0,30) Конотоп, Кролевець, Недригайлів (0,31), Шостка,
Боромля, Ямпіль (по 0,29), Краснопілля, Свеса, Хотінь, Червоне(по 0,28),
Юнаківка(0,27) Охтирка (0,26). Вищі показники центральності серед цієї групи
характерні для поселень, що розміщені поблизу найбільших ядер розселення.
Низький рівень центральності за індексом Бічема відповідає
периферійним поселенням півночі та півдня регіону: Зноб Новгородське(0,20),
Велика Писарівка, Дружба, Середина Буда(по 0,24), Кириківка та Вороніж (по
0,25) Характерним для цих поселень є невелика чисельність населення (до 8
тис. осіб), невисокий рівень соціально-економічного розвитку, низька
інтенсивність міжпоселенських зв’язків тощо.
Міра зв’язаності графа опорного каркасу мережі розселення
досліджуваного періоду за бета-індексом становить 1,72. В порівнянні з
попереднім періодом цей показник зменшується на 0,07, що пов’язано зі
зміною вектору міжпоселенських зв'язків з притяганням їх до яскраво
виражених ядер розселення. Відповідно до показника , щодл
яда
ног
опе
рі
о
д
у
становить 6,3 форма графа досліджуваного періоду свідчить про компактність
поселенської мережі. Проте показник міри форми також зменшується в
порівнянні з попереднім періодом.
Територіальна структура графа характеризується наявністю головного та
побічного остовів. Зокрема побічний остов утворився за рахунок високої
притягувальної сили одного з головних ядер розселення — м. Суми. Крім того
поселенська мережа, на відміну від попереднього період є одноярусною, що
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зумовлено зменшенням соціально-економічного значення окремих поселень та
підвищення рівномірності у територіальному розміщенні новоутворених ядер.

Рис. 5 Граф опорного каркасу мережі розселення періоду Радянські часи
Особливості Графа опорного каркасу системи розселення населення
Сумської області в період Незалежна Україна відповідають характерним
тенденціям в розселенських процесах та демографічній ситуації, що
спостерігаються в більшості регіонів України (Рис. 6). Найбільша кількість
населення концентрується в великих містах та селищах міського типу. На
структуру поселенської мережі регіону, збільшення частки міського населення
великою мірою впливають внутрішньообласні та міжрегіональні міграції,
збільшення частки невиробничої сфери, занепад аграрного сектору, кризові
явища в економіці країни тощо.
Основу міжпоселенських зв’язків, що сформувались в сучасний період
між містами та селищами міського типу Сумської області складають
адміністративні особливості, чисельність населення, транспортно-географічне
розташування поселень. Граф даного періоду чітко ілюструє рівномірний
розподіл найбільших поселень по території регіону з дещо вищою їх
концентрацією в центральній частині.
За показниками індекса Бічема можна стверджувати про сформовану на
протязі кількох періодів групу поселень що нині мають найбільш вигідне
розташування в регіональній мережі розселення. Зокрема найвищий рівень
центральності мають міста Білопілля, Ворожба(по 0,40),Суми та Глухів (по
0,37), а також Путивль (0,36). Дані поселення мають високий потенціал у виді
вигідного географічного положення для того щоб стати головними ядрами
системи розселення Сумщини. Вигідність територіального розташування цих
поселень може стати основним чинником їх високого суспільного розвитку в
майбутньому.
Групу поселень з середніми показниками індекса Бічема(0,35-0,25) склали
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Буринь, Конотоп, Ромни, Терни (по 0,34), Жовтневе, Степанівка(по 0,33),
Недригайлів, Кролевець (0,32), Липова Долина, Лебедин(по 0,31),
Тростянець(0,30) Краснопілля, Свеса, Шостка та Ямпіль(по 0,29),
Червоне(0,28), Вороніж, Хотінь (по 0,27), Охтирка(0,25).
Поселення з низькими показниками центральності, які можна вважати
перефирійними центрами розселення розміщені в північній та південній
частинах регіону. Їх показники індекса Бічема нижчі за 0,25 – Дружба, Велика
Писарівка, Середина Буда та Кириківка(0,24), Зноб Новгородське(0,20)
Зв’язність графа опорного каркасу мережі розселення в сучасний період
за бета індексом є найвищою серед всіх періодів і становить 1,83. Показник
міри форми в досліджуваний період за індексом π становить 6,6. та загалом
свідчить про наявність сформованої компактної мережі розселення в регіоні.
Територіальна структура графа є одноярусною.

Рис. 6 Граф опорного каркасу мережі розселення періоду Незалежна
Україна
Вцілому, слід відмітити, що на еволюційні процеси у формуванні системи
розселення населення Сумщини вплинули:
- зміна
адміністративної
приналежності
території
та
адміністративного статусу поселень;
- розвиток-торгівельно-виробничих зв’язків;
- військово-політична ситуація на нинішній території регіону;
- розвиток транспортної мережі;
- вимушені масові переселення населення.
На основі показників центральності, що відповідають дослідженим
періодам формування опорного каркасу мережі розселення Сумщини варто
виділити 5 міст, що найчастіше відповідали статусу поселень з найбільш
вигідним розташуванням в регіоні (Глухів, Путивль, Білопілля, Ворожба та
Суми). Зміна показника центральності має тісний взаємозв’язок зі ступенем
заселеності території регіону. В періоди Київської Русі та Литово-Польської
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доби спостерігаються досить високі значення індекса Бічема в містах Путивль
Білопілля та Глухів з тенденцією до поступового його спаду. В період козацької
доби значення показника центральності стабілізується в діапазоні від 0,42 до
0,36 з перемінним лідерством того чи іншого нас пункту та незначним
зростанням рівня центральності у міст Білопілля та Ворожба в сучасному
періоді. Проте ці два міста, з точки зору соціально-економічного розвитку, на
відміну від інших вищезазначених поселень не використовують вигідність
свого суспільно-географічного положення.
Загальний аналіз інших теоретико-графових мір структури мережі
розселення Сумської області вкотре свідчить про її тривалий розвиток за
рахунок поступового заселення території, збільшення кількості великих ядер
розселення, зміцнення міжпоселенських зв’язків, ступеня складності тощо
Різке збільшення кількості міжпоселенських зв’язків (ребер графа)
спостерігається починаючи з періоду Козацької доби, в наступні періоди цей
процес стає поступовим, характеризуючись територіальним перерозподілом по
ділянок регіону з найбільшою їх концентрацією. Кількість найбільших ядер
розселення також зростала, територіальний перерозподіл їх концентрації
відбувався серед групи поселень з середнім рівнем центральності. Така ж
тенденція прослідковується при аналізі топоморфологічних мір зв’язаності та
форми, показники яких поступово збільшуються, що свідчить про підвищення
Ступеня розвитку зв’язків та рівня компактності мережі розселення
Поява двох типологічних ярусів в період Російської імперії свідчить про
високу складність системи розселення, підвищення тісноти зв’язків насамперед
між невеликими населеними пунктами в центральній частині регіону та
збільшення притягувальної сили найбільших ядер розселення. Проте
радянський період та період Незалежна Україна відображають більш
рівномірний розподіл великих поселень по території.
Висновки. Протягом шести проаналізованих періодів підйому в
розвитку
системи
розселення
населення
досліджуваної
території
спостерігається тривалий розвиток головних її елементів. У територіальному
аспекті інтенсивність виникнення найбільших ядер розселення відповідає
поступовості заселення регіону від центральної частини до його периферійних
територій З поміж всіх періодів підйомів в розвитку системи розселення
Сумської області, період Російської імперії можна вважати ключовим етапом її
формування, зважаючи на сумарні значення показників теоретико-графових мір
та відсутність досить різких змін у кількісному співвідношенні основних
елементів системи на протязі двох останніх періодів. Згідно аналізу останні 50
років розселенська мережа Сумщини відзначається стабільністю у кількісних
характеристиках основних її елементів.
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ЧИНИКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Проаналізовано чинники формування ринку праці регіону. Показано вплив
демографічних, соціально-економічних та освітньо-кваліфікаційних факторів
на відтворення трудового потенціалу і функціонування ринку праці
Кіровоградської області.
Ключові слова: ринок праці, трудовий потенціал, демографічна ситуація,
освітньо-кваліфікаційні чинники, соціально-економічні чинники.
Проанализированы факторы формирования рынка труда региона.
Показано
влияние
демографических,
социально-экономических
и
образовательно-квалификационных факторов на воспроизводство трудового
потенциала и функционирование рынка труда Кировоградской области.
Ключевые слова: рынок труда, трудовой потенциал, демографическая
ситуация,
образовательно-квалификационные
факторы,
социальноэкономические факторы.
The factors of forming the labor market of the region are analyzed. The influence
of demographic, socioeconomic, educational and qualification factors on the
reproduction potential of employment and labor market’s functioning in Kirovograd
region are shown.
Key words: labor market, employment potential, demographic situation,
education and qualification factors, socio-economic factors.
Вступ. Постанова проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного
розвитку регіонів України і Кіровоградської області зокрема спостерігається
невідповідність між потребами у прискореному економічному зростанні та
можливостями його досягнення з огляду на погіршення кількісно-якісних
характеристик трудоресурсного потенціалу. За таких умов виникає об’єктивна
потреба у всебічній оцінці стану трудового потенціалу як передумови
формування конкурентоспроможного середовища на ринку праці України та її
регіонів. Для Кіровоградської області ця проблема є дуже актуальною.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та прикладним
проблемам функціонування ринку праці присвячені праці С. Бандура, Т. Заяць,
Е. Лібанової, С. Мочерного, Ю. Пахомова, І. Петрової, В. Петюха, О. Хомри, Л.
Семів. Регіональні ринки праці та працересурсний потенціал регіонів з позицій
суспільної географії досліджували М.Логвин, Ю.Заволока, О.Безпала,
В.Сайчук.
Формування цілей, постановка завдання. Метою написання даної
роботи є визначення основних чинників формування і функціонування
регіонального ринку праці Кіровоградської області з точки зору їх впливу на
формування працересурсного потенціалу регіону.
Виклад основного матеріалу. Під ринком праці ми розуміємо соціоекономіко-географічний простір, в межах якого діє сукупність відносин між
роботодавцями та найманцями в процесі купівлі-продажу товару робоча сила,
встановлюється попит і пропозиція на цей товар.
Чинники формування регіонального ринку праці можна об’єднати в
наступні групи:
• група демографічних чинників, що включає особливості природного руху
населення, статево-вікову його структуру, чисельність населення та
кількість працездатного населення;
• група соціально-економічних чинників, що включає рівень соціальноекономічного розвитку регіонів, рівень їх конкурентоздатності, галузеву
структуру економіки, трудові міграції, можливості відновлення
працездатності робочої сили тощо;
• група освітньо-культурних чинників, що включає рівень освіти та
кваліфікації працівників, набутий досвід, загальний рівень культури,
ментальність, ставлення до праці, можливості підвищення кваліфікації та
перекваліфікації працівників.
Для Кіровоградської області порівняно з іншими регіонами України
характерні низькі показники людського розвитку:
• за індексом регіонального людського розвитку область посідає 25
місце в Україні;
• за рівнем демографічного розвитку – 27 місце;
• за рівнем матеріального добробуту населення – 26 місце;
• за рівнем освіти – 15 місце;
• за умовами проживання населення – 15 місце;
• соціальне середовище в регіоні оцінюється 23 рейтинговим місцем.
За структурою економіки Кіровоградська область є індустріально –
аграрним регіоном. Питома вага області у випуску промислової продукції в
Україні становить - 1,4%, вона забезпечує 1,6% загальної валової доданої
вартості держави. На промисловість припадає 20,7% валового внутрішнього
продукту. В ній зайнято 13,5 % трудових ресурсів. Промислову продукцію
випускають 2113 підприємств та виробництв області. Промисловість включає
11 провідних галузей та міжгалузевих утворень.
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У структурі обсягів промислового виробництва провідне місце посідають
харчова промисловість (41,9%), машинобудування (17,8 %) і добувна
промисловість (3,5 %). У загальнодержавному поділі праці Кіровоградська
область визначається виробництвом урану, графіту, феронікелю, тракторних
сівалок і іншої сільськогосподарської техніки, олії, круп, ковбасних виробів,
цукру-піску.
На сільське господарство припадає 37% валового продукту області.
Найбільші площі земельних угідь у 2010 році були зайняті під зерновими
(53,0%) та технічними культурами (39,7%). В галузевій структурі сільського
господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого
складає 70%. Частка області в сільськогосподарському виробництві України у
2010 році була такою: 6% зернових культур, соняшника – 10,5%, цукрових
буряків – 3,7%, ріпаку – 10,4%, картоплі – 2,2%, овочевих культур – 2,7%, м'яса
– 2,2%, молока – 3,1%. У особистих підсобних господарствах населення у 2010
році було вирощено 99,9% загального урожаю картоплі, ПО 95% плодів і ягід
та овочів, 23,6% соняшнику, 19% зерна.
На території Кіровоградської представлені різні галузі сфери послуг.
Найбільша кількість робочих місць зосереджена в галузях торгівлі,
ресторанного обслуговування, освіти, охорони здоров’я, культури та фінансовокредитного обслуговування.
Обсяг реалізованих послуг на одну особу в Кіровоградській області
відрізняється за адміністративними одиницями. Кіровоградський, Долинський,
Петрівський та Ульянівський райони характеризуються найвищими обсягами
реалізованих послуг на одну особу, а Компаніївським, Новгородківським –
найнижчими.
Інвестиції в основний капітал в Кіровоградській області у 2010 році
становили 2440,2 млн. грн. Інвестиції в основний капітал в розрахунку на одну
особу мали внутрішньорегіональні відміни: найбільші показники були
характерні для Кіровоградського, Олександрійського, Добровеличківськго
районів, найменші – для Долинського та Ульянівського районів тощо.
Для Кіровоградської області характерним є низький рівень соціальноекономічної безпеки. Загрози економічної безпеки носять комплексний
характер і реалізуються в структурній деформації економіки, зниженні
інвестиційної й інноваційної активності, посиленні ресурсної, фінансової і
технологічної залежності, поглибленні майнового розшарування суспільства,
криміналізації економічних відносин, скороченні ресурсного потенціалу,
погіршенні стану інфраструктури та відтоку з області трудових ресурсів.
Конкурентоспроможність Кіровоградської області на даний час є
низькою. Це пов’язано з проблемами кваліфікації робочої сили, із низькою
ефективністю використання наявних у регіоні ресурсів. В області невисока
інтенсивність залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, середня
конкурентоспроможність виробленої підприємствами регіону продукції,
низький рівень розвитку ринкової та соціальної інфраструктури.
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Кількість жителів Кіровоградської області у 2011 році становила 1010,0
тис. осіб. Зменшення чисельності населення області розпочалося із 1990 року.
У віковій структурі населення Кіровоградської області переважає працездатне
населення, дуже високою є частка осіб пенсійного віку (26,8%) та низькою –
дітей і підлітків (15,2%). У Кіровоградській області частка осіб, молодших за
працездатний вік, вища, ніж в середньому по Україні (14,2%). Водночас осіб,
старших за працездатний вік також більше порівняно з середньоукраїнським
показником на 2,4%. В Кіровоградській області, як і в Україні, існує тенденція
щодо зростання у віковій структурі населення частки осіб старших за
працездатний вік та зменшення частки осіб, молодших за працездатний вік. В
області цей процес протікає більш інтенсивно.
Така вікова структура населення регіону є несприятливою для
відтворення робочої сили. В сільській місцевості ситуація гірша, ніж в містах,
оскільки частка населення у віці старшому за працездатний тут становить
29,1%, а особи працездатного віку лише 54,5%. Найвища частка осіб пенсійного
віку характерна для Олександрівського, Світловодського, Вільшанського,
Голованівського та Ульяновського районів.
Середній вік населення Кіровоградської області у 2011 році становив 41,2
років, тоді як в Україні – 40,3 років. Середня очікувана тривалість життя
населення області становить 69,0 років. Це нижче, ніж в середньому по Україні
(70,4 років).
Темпи зростання захворюваності на окремі види хвороб населення
області є дуже високими. Так, кількість захворювань, пов’язаних з системою
кровообігу за 20 років зросла утричі, ендокринною системою та
кровотворенням – більш, ніж удвічі. Підвищився рівень захворюваності
населення Кіровоградської області на туберкульоз, венеричні захворювання,
ВІЛ/СНІД та інші соціально детерміновані захворювання, такі як алкоголізм та
наркоманія. За рівнем захворюваності на туберкульоз Кіровоградська область
посідає друге місце в Україні після Херсонської.
Зниження народжуваності в Кіровоградській області розпочалося ще
наприкінці 80-х років ХХ століття і продовжується понині. У 2000 році на
території області природне скорочення населення становило -10,1 осіб на 1000
жителів. Для порівняння, у 1940 році природний приріст населення області
становив 12,2 осіб на 1000 жителів. Окремою проблемою в регіоні є зростання
смертності серед населення працездатного віку, особливо серед чоловіків.
Смертність від соціально-детермінованих хвороб є більш характерною для
працездатного населення, внаслідок чого мають місце втрати трудового
потенціалу.
Міграційне скорочення населення Кіровоградської області у розрахунку на
1000 жителів становило у 2010 році 0,7 особи. У загальному скороченні
населення регіону частка природного скорочення становила 91%, а
міграційного – 9%. Найнесприятливішим впливом територіальної мобільності
робочої сили на відтворення трудового потенціалу характеризуються
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Добровеличківський, Компаніївський, Устинівський, Новомиргородський,
Знам’янський, Олександрійський та Світловодський райони.
З використанням методу ранжування в межах Кіровоградської області
виділено 5 груп районів за впливом природного та механічного руху населення
на відтворення робочої сили в регіоні: з найсприятливішими показниками для
відтворення робочої сили є Маловисківський, Новгородківський, Петрівський,
Устинівський райони; райони з дуже несприятливими показниками для
відтворення робочої сили – Вільшанський, Олександрівський (рис.1).
З
використанням
індексного
методу
здійснено
групування
адміністративних районів Кіровоградської області за впливом природного і
механічного відтворення населення на формування трудового потенціалу.
Виділено такі їх групи: райони із порівняно сприятливим впливом відтворення
населення
на
формування
трудового
потенціалу
(Гайворонський,
Новгородківський); райони з катастрофічно несприятливим впливом
відтворення
населення
на
формування
трудового
потенціалу
(Добровеличківський та Олександрійський) (рис.2).

Рис. 1. Групування адміністративних районів Кіровоградської області
ранговим методом за впливом природного і механічного руху населення на
відтворення робочої сили в регіоні
Важливе значення у функціонуванні регіонального ринку праці
Кіровоградської області відіграють освітньо-кваліфікаційні чинники. Проблема
недостатнього освітньо-кваліфікаційного рівня робочої сили регіону виникла в
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результаті дії цілої низки чинників: розбалансування взаємодії ринку праці та
ринку освітніх послуг; відсутності прогнозування довгострокової потреби
господарства області у працівниках певних професій і спеціальностей;
зниження якості підготовки спеціалістів в умовах економічної кризи та
ринкових перетворень; зростання трудової міграції з регіону тощо.
На території Кіровоградської області сьогодні налічується 21 вищий
навчальний заклад, з яких 7 – III-IV та 14 – І-II рівнів акредитації, 26
професійно-технічних навчальних закладів.
Зменшення кількості студентів у професійно-технічних закладах області
можна пояснити скороченням загальної кількості таких закладів, погіршенням
умов їх фінансування та розвитку, зниженням престижності робітничих
професій у зв’язку з низькою оплатою праці, що пропонується випускникам на
більшості підприємств.

Рис. 2. Групування адміністративних районів Кіровоградської області
індексним методом за впливом природного і механічного відтворення
населення на формування трудового потенціалу
Зменшення кількості студентів у професійно-технічних закладах області
можна пояснити скороченням загальної кількості таких закладів, погіршенням
умов їх фінансування та розвитку, зниженням престижності робітничих
професій у зв’язку з низькою оплатою праці, що пропонується випускникам на
більшості підприємств.
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Порівняно стабільною залишається ситуація у вищих навчальних
закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-IV
рівнів акредитації навпаки, збільшилась, оскільки у 1995/96 навчальних роках
їх в області було 6, то вже у 2010/11 навчальних роках кількість таких закладів
освіти збільшилась до 7, а кількість студентів в них зросла з 12182 до 19799
осіб.
Паралельно з питанням дефіциту кваліфікованої робочої сили на ринку
праці області існує проблема пошуку роботи за фахом після закінчення
навчального закладу. Значною є також невідповідність потреби ринку праці у
фахівцях з вищою освітою обсягам їх підготовки, оскільки зараз поширення
вищої освіти орієнтується не на потреби економіки, а на необґрунтований
попит молоді на певні спеціальності. Це призводить до ситуації, коли випуск
навчальними закладами фахівців з вищою освітою майже удвічі перевищує
випуск робітничих кадрів.
14,9% випускників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
Кіровоградської області у 2010 році зареєструвалися в службі зайнятості як
безробітні. Серед випускників професійно-технічних закладів освіти, які стали
на облік у службі зайнятості у 2010 році як безробітні, були присутні
представники таких спеціальностей: помічник машиніста електровоза, черговий
по залізничній станції, кухар, провідник пасажирського вагона, оператор
комп’ютерного
набору,
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва тощо.
В цілому попит на випускників професійно-технічних закладів на ринку
праці області перевищував пропозицію на 13,9%.
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації розміщуються у місті
Кіровоград, Олександрія, Світловодськ та у Гайворонському районі. Вищі
навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації знаходяться лише в місті
Кіровоград.
За підготовкою кваліфікованих робітників професійно-технічними
навчальними закладами у 2010 році райони Кіровоградської області
поділяються на наступні групи:
- адміністративні райони з максимальною кількістю випускників
професійно-технічних
навчальних
закладів,
наприклад,
Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський;
- адміністративні райони з мінімальною кількістю випускників
професійно-технічних навчальних закладів, наприклад, Бобринецький,
Новоархангельський, Новомиргородський;
- адміністративні райони, в яких відсутня підготовка в професійнотехнічних навчальних закладах.
Чисельність студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації з розрахунку на 10 тис.
населення в Кіровоградській області складає 313 осіб (для порівняння в Україні
в цілому – 512. Показник чисельності докторів наук та професорів на 100
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студентів денної форми навчання в Кіровоградській області дорівнює 0,34, тоді
як в Україні – 0,92.
Повертаючись до проблеми працевлаштування молодих спеціалістів
зазначимо, що найбільшим попитом місцевих роботодавців користуються
професії
висококваліфікованих
робітників
–
слюсарів,
токарів,
електрогазозварників, водіїв, спеціалістів з ремонту електричного обладнання
тощо. Є попит і на топ-менеджерів, економістів, лікарів та інженерів з
відповідним досвідом роботи й високим рівнем кваліфікації. Складніше знайти
роботу в сільському господарстві, будівництві, торгівлі та ремонті.
Вивчення питання якості робочої сили вимагає аналізу не лише освітньокваліфікаційних чинників, а й стану здоров’я працівників. Стан здоров’я
населення безпосередньо пов’язаний із станом медичної інфраструктури
регіону. В Кіровоградській області порівняно із 1995 роком кількість
лікарняних закладів зменшилася із 111 до 83, а кількість лікарняних ліжок у
них – із 136,3 до 97,5 на 10 тис. населення. Зменшилася також кількість лікарів
усіх спеціальностей.
Населення області у 2010 році хворіло частіше, ніж у 1995. Рівень
захворюваності у 1995 році складав 57798 осіб на 100 тис. населення, а в 2010
році вже 62745 осіб на 100 тис. населення. Кількість злоякісних новоутворень у
населення області у 2010 році зросла на 3% порівняно із 1995 роком, а
захворюваність на активний туберкульоз – майже на 12%.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. Отже, численність
населення Кіровоградської області зменшується, відбувається його “старіння”.
З часом це призведе до ускладнення ситуації на ринку праці регіону, що
проявиться у дефіциті трудових ресурсів в регіоні, особливо у дефіциті
висококваліфікованої робочої сили. Крім того, суттєво впливають на
функціонування регіонального ринку праці Кіровоградської області освітньокваліфікаційні та медичні чинники, зумовлюючи його кон’юнктуру та рівні
конкурентоздатності і оплати праці. Все це призводить до низької
конкурентоспроможності регіону, невисокої інтенсивності залучення
внутрішніх та зовнішніх інвестицій, незначного рівня розвитку ринкової та
соціальної інфраструктури. Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук
напрямків вирішення проблеми відтворення працересурсного потенціалу
відповідно до потреб ринку праці регіону.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ
НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано основні аналоги вітчизняних форм
самоорганізації населення у зарубіжних країнах. Досліджено сферу діяльності
форм самоорганізації населення та наведено приклади роботи механізму
самоорганізації населення в різних країнах.
Ключові слова: зарубіжний
досвід, форми
самоорганізації,
територіальні громади, органи самоорганізації населення, розвиток території.
В статье проанализированы основные аналоги отечественных форм
самоорганизации населения в зарубежных странах. Исследована сфера
деятельности форм самоорганизации населения и приведены примеры работы
механизма самоорганизации населения в разных странах.
Ключевые слова: зарубежный опыт, формы самоорганизации,
территориальные общины, органы самоорганизации населения, развитие
территории.
In paper analyzes the mail analogues of national forms of self – organization
of population in foreign countries. Researches field of activity the forms of selforganization and examples of the mechanism of self-organization in different
countries.
Keywords: foreign experience, self-organizing forms, territorial communities,
bodies of self-organizing of the population, territory development.
Вступ. Постановки проблеми. На сьогоднішній день сучасне українське
суспільство стоїть перед новим етапом свого розвитку, вектор якого
направлений на успішний соціально – економічний розвиток територіальних
громад. У свою чергу такий напрямок має поєднувати в собі співпрацю органів
місцевого самоврядування, громадське суспільство, бізнес – структури, форми
самоорганізації населення. Такий розвиток направлений:
•
подолати наслідки спадку, що залишився незалежній Україні від
Радянського Союзу – соціальна пасивність населення, сподівання на державу,
як на вищу інституцію вирішення усіх соціальних проблем;
•
спрямувати розвиток регіонів та вирішення існуючих проблем в
напрямку “ знизу – вгору ”;
•
вирішити першочергові соціальні проблеми та надати базові
соціальні послуг населенню, особливо це стосується сільської місцевості, що
знаходиться в розбалансованому стані свого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститут самоорганізації
населення відносять до третього неприбуткового сектору влади мешканців
відповідних територій у суспільстві, зарубіжний досвід якого вивчали
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Бирюкова І.В, Н. Гнидюк, Я. Гонцяж, В. Гуменюк, С. Дубенко, В. Ківель,
О. Куленкова, Б. Майгер, Н. Мішина, Н. Нижник, О. Орловський; В. Сидорчук,
Н. Пеливанова, В. Фатєєв та інші. Вченими розглядалися питання виникнення і
розвитку органів самоорганізації населення (далі – ОСН), правового статусу,
повноважень та їх аналогів зарубіжжя.
Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є дослідження
зарубіжного досвіду впровадження та діяльності механізму самоорганізації
населення, а також аналіз форм самоорганізації населення в іноземних країнах,
досвід яких може бути корисним для закріплення позицій самоорганізації
населення в України.
Виклад основного матеріалу. Основним різновидом, соціальної
демократії, є самоорганізація населення України, що проявляється в таких
формах як громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації
населення, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ),
кооперативи. Найбільш “популярними” серед територіальних громад України є
територіальні об’єднання під егідою міжнародних організацій, проектів,
фондів, а також органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні,
квартальні, територіальні, окружні комітети, комітети мікрорайонів тощо).Всі,
вище перечисленні формування, мають достатній досвід у вирішенні локальних
проблем та співпраці, про те залишається ще багато дискусійних запитань.
Тому необхідним є вивчення кращого досвіду серед подібних утворень
іноземних держав, які вже пройшли всі етапи формування та діяльності таких
форм самоорганізації. Історія Центрів місцевої активності починається із
початку минулого століття, коли з’явилась необхідність розвитку демократії на
місцях. Такі Центри виникають в США, Великобританії та Росії. Основним
каталізатором поширення процесу самоорганізації населення стала “Велика
депресія” 30 – х років, коли загострились соціальні та економічні проблеми,
процвітали безробіття, вандалізм, соціальна апатія, особливо в промислових
регіонах.
Перші спроби самоорганізації населення, для покращення соціально –
економічного стану території, проявлялись у використанні місцевих будівель
шкіл, дитячих садочків, після закінчення навчальних занять у якості місцевих
соціальних центрів. Протягом багатьох років вони використовувались для
проведення заходів місцевої громади. На першому етапі ініціатори
самоорганізації використовували приміщення для адаптації емігрантів до нових
умов життя, для вільного доступу до освіти та організації дозвілля місцевого
населення. Трохи пізніше було визначено нове призначення соціальних центрів,
яке було направлено на подолання,існуючого на той час, розшарування між
класами, етнічними групами та диспропорцій між територіями.[7] Поширення в
світі проблематики розвитку територіальних громад на основі самоорганізації
населення здійснювалось під впливом американського і англійського досвіду у
цій сфері. Саме в США та Великобританії, така діяльність з розвитку місцевих
громад в 60 -70 – х роках пройшла етап індустріалізації і стала частиною
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

109

державної політики, й до сьогодення вважається головним елементом місцевого
самоврядування. Особливістю такого етапу стало:
•
створення державного департаменту з розвитку місцевих громад;
•
некомерційні установи отримали визнання в законодавстві;
•
проблематика розвитку локальних
території
на основі
самоорганізації населення, здійснила більший вплив на країни півночі, а ніж на
південь Європи;
•
з розвитком глобалізації і використання різноманітних підходів у
самоорганізації населення, велику участь починають приймати міжнародні та
некомерційні організації.
Цікавим прикладом самоорганізації населення того часу є, програма “
Міжнародна програма Здоров’я міста ” (International Healthy Cities Program), що
була запущена в 80 –х роках за участі Всесвітньої організації Здоров’я і метою
якої було розвиток територіальних громад. Ще одним яскравим прикладом є
програма розвитку територіальних громад “Жива спадщина” (Living Heritage) програма розвитку місцевих територіальних громад через реалізацію
культурних проектів в Південно – Східній Європі, запущена бельгійським
Фондом Короля Бодуена в 2001 році.
За перші чотири роки існування проекту було реалізовано 140 проектів на
локальному рівні - переважно в невеликих містечках і селах Македонії,
Болгарії, Румунії, Боснії і Герцеговини. Завданням проекту було стимулювання
соціального розвитку і зв’язаності населення, можливості до самоорганізації в
маленьких селах та містечках. На сучасному етапі розвитку суспільства,
створення форм самоорганізації, в тому числі органів самоорганізації є
поширеною у світі практикою. Успішно функціонують такі утворення в
Сполучених Штатах Америки, Швеції, Австралії, Сполученому Королівстві
Великобританії та Північній Ірландії, а також в державах – сусідах України Польщі, Російській Федерації, Білорусії. Проте, слід відзначити, що в більшості
з них не існує такого механізму участі громадян у вирішені проблем території,
як Органи самоорганізації населення (ОСН), що існують в Україні.
Самоорганізація населення в зарубіжних державах, на місцевому рівні
здійснюється через інститути неприбуткового сектору, найбільш поширеними є
центри місцевих співтовариств, або як їх ще називають центри місцевої
активності (community centers, village centers), сусідські співтовариства
(neighborhood associations), сусідські трасти (neighborhood trusts), “мерії
кварталу або міні мерії”. [ 6,2] Такі еквіваленти ОСН поширені в США,
Великобританії, Франції. Одним із найстаріших досвідів самоорганізації
населення є досвід Великобританії, історія якого нараховує уже декілька
століть. Благодійність і робота в сусідських об’єднаннях, взаємодопомога – це
образ життя британців. Жителі Великобританії не покладаються в усьому на
владні структури, вони влаштовують своє життя на власний розсуд. Сьогодні
приблизно кожний четвертий дорослий громадянин Великобританії регулярно
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виконує ту чи іншу роботу на благо громади. Будь то є збір коштів для
голодуючих чи суботник з благоустрою території.
Розвиток економіки громади Великобританії поєднується з самонаймом,
некомерційною господарською роботою в інтересах громади, з фондами
місцевого розвитку, корпораціями громади, можливостями малого і дешевого
кредиту для місцевого розвитку.
Довга історії сусідської роботи і соціокультурних програм також в
Бельгії. Саме така робота територіальних громад призвела до міцної соціальної
інфраструктури сусідських груп, громадських асоціацій та ініціатив, яка
покриває, на сьогоднішній день мікрорайони і міста. Це саме ті, об’єднання,
організації та ініціативи, що створені жителями для забезпечення
безперебійного функціонування територіальних громад, взаємодії з
адміністраціями і закладами, що діють на території, з підприємствами
комунального господарства, з соціальними агентствами і бізнесом.
Прикладом, самоорганізації населення, може виступати проект на сході
Антверпена, де найбільш низький рівень життя в місті, із залученням соціально
неблагополучних жителів до різноманітних цікавим їм занять у сфері
відпочинку і художньої творчості , а також до деяких соціальних робіт, що
оплачуються муніципалітетом. Проект був складений на основі груп місцевих
жителів і спеціально націлений на “ покоління бідних”. В результаті в
учасників проекту прокинулась цікавість до суспільно корисної діяльності,
спорту, екологічного туризму, активного відпочинку,навчання на тренінгах,
створення власних організацій за зацікавленістю. В Угорщині також є
актуальним тематика створення форм самоорганізації населення для розвитку
територіальних громад. Для прикладу, з допомогою угорської асоціації
розвитку сусідських об’єднань в регіоні Мессі Калія (Mecsekalija) в усіх селах
були створені громадські організації та ініціативні групи: клуби пенсіонерів,
молодіжний, жіночий, асоціація сільського туризму, сільської спільноти циган,
шкільний фонд, спортивні кружки, організовуються виставки сувенірів та
реліквій. Тепер в регіоні проводяться “громадські форуми” в яких приймають
участь не тільки місцеве населення , але й політики, експерти, що допомагають
в організації та дискусіях з різноманітних проблем.[6]
Аналогами українських форм самоорганізації, на пострадянському
просторі є органи ТГС (територіальне громадське самоврядування), товариства
власників житла, будівельні кооперативи, деякі громадські організації в
Російській Федерації; у Польщі - “допоміжні органи”, які створюються в
“допоміжних одиницях”, тобто в сільських округах, районах селищах ”, а також
ради мікрорайонів, що є аналогами наших комітетів самоорганізації.[ 6,2].
Органи самоорганізації населення в Польщі відіграють важливу роль в
таких сферах життя громад, як ремонт житлового фонду і доріг, дозвіл і
розміщення будь – яких бізнес – підприємств, культурні і соціальні заходи,
створення нових робочих місць.
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Основними питаннями, що вирішуються об’єднаннями громадян є захист
своєї території, протести проти розміщення на території небажаних будинків,
прокладення магістралей, проблемних об’єктів, покращення середовища
проживання: благоустрій та озеленення, освітлення, збереження середовища
проживання при реконструкції; дозвілля громадян; покращення соціальних
послуг; покращення іміджу території, підвищення її привабливості для нових
мешканців та інвесторів; боротьба з бідністю та деградацією локальної
території, створення нових робочих місць, протидія вселенню небажаних груп
мешканців та покращення взаємодії між мешканцями. [1]
Висновки. Сьогодні самоорганізація населення у країнах світу –
відпрацьований механізм забезпечення місцевих (локальних) інтересів у
поєднанні з державними. Першопрохідцями і впроваджувачами механізму
самоорганізації населення є Великобританія та Сполучені Штати Америки, які
мають давні демократичні традиції самоорганізації та успішно задають ритм
для впровадження практики самоорганізації населення в інших країнах світу.
Як показує аналіз зарубіжної практики самоорганізації населення, саме така
форма соціальної демократії, що дозволяє населенню самостійно підіймати
рівень соціально – економічного розвитку регіону, сприяти покращенню рівня
розвитку суспільства та підвищення свідомості населення. Враховуючи
складність соціально – економічної ситуації в регіонах України, особливо
сільських, наявність суперечливих підходів і стратегій розвитку території,
самоорганізація населення України потребує вивчення та використання
кращого досвіду серед подібних утворень іноземних держав
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Розглянуто
головні
чинники
якості
життя
населення
на
загальнодержавному та регіональному рівнях. Визначено вплив та особливості
врахування останніх при розробці регіональної політики держави.
Ключові слова: якість життя, фактори якості життя,загальні та
регіональні чинники, об'єктивна та суб'єктивна оцінка.
Рассмотрены основные факторы формирования качества жизни
населения на уровне государства и региона. Определены влияние и особенности
этих факторов при разработке региональной политики государства.
Ключевые слова:: качество жизни,факторы качества жизни, общие и
региональные факторы, объективная и субъективная оценка
The main factors of the living quality at the state and regional levels are
considered. Also their role in regional policy planning is determined.
Key words: living standards, factors of living standards, quality of life in
population, general and regional factors, objective and subjective evaluation
Постановка проблеми. Перехід до вищого рівня життя населення в
країні належить до головних економічних та соціальних проблем України.
Саме цей факт зумовлює необхідність пошуку ефективних шляхів підвищення
якості життя населення, а заодно і зумовлює потребу у визначенні чинників, що
формують відповідну систему під впливом прямої та опосередкованої дії
останніх : внутрішніх, зовнішніх, суб'єктивних та об'єктивних . Адже у центрі
цієї системи знаходиться якість життя населення регіону та його динаміка як
кінцевий результат та стратегічна ціль. Вирішення окресленої проблеми має
стати національною ідеєю нашої держави, що прагне до європейської інтеграції
та соціально орієнтованої економіки.
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Аналіз останніх досліджень. У своїх працях вітчизняні та зарубіжні
вчені досліджували багато питань , присвячених якості життя населення .
Окремі аспекти проблем бідності, людського розвитку, соціального захисту,
умов життя населення, покращення якості життя знайшли своє відображення в
працях таких вчених як Гукалова І., Немець Л., Третьякова Л., Кондратов Є.,
Толстих Н. та ін.
Постановка завдання. Здійснити розгляд та аналіз факторів, що
впливають на якість життя населення.
Виклад основного матеріалу. Пріоритетними завданнями будь-якої
держави, її апарату правління має бути поліпшення якості життя свого
населення. Лише провівши аналіз якості життя населення можна виділити певні
територіальні відмінності та виокремити шляхи підвищення рівня життя.
Нині в суспільній географії серед наукових досліджень велика увага
приділяється дослідженню якості життя населення, яка формується під
впливом багатьох чинників.
Система факторів якості життя – це взаємодія в процесі життєдіяльності
економічних, соціальних, політичних та інших умов існування соціуму, під
впливом яких розвиваються соціальні процеси у регіоні.
Традиційно розглядається певний набір факторів: політичні, природні,
економічні, соціально-географічне положення, демографічні, історичні,
соціальні, екологічні. Останнім часом «набір» факторів розширився більш
специфічними : споживчий фактор, суспільно-географічне положення, фактори
ринкової кон'юнктури, урбанізаційна структура, інноваційний прогрес[1].
Всю сукупність чинників можна поділити на 2 великі групи: загальні (ті,
що пов'язані з регулюванням державою суспільно-економічних явищ та
процесів, які стосуються всіх регіонів країни) та регіональні (які мають
відмінності на регіональному рівні).
До групи загальних чинників належать : соціальна, демографічна,
соціоекологічна політика, конституційні права та обов'язки, система управління
розвитком території.
Конституційні права та обов'язки людини та гарантії держави щодо їх
забезпечення є одним із головних умов, що впливають на якість життя
населення. Вони визначаються Конституцією України. Зокрема, у статті 3
зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність [4]. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. За роки
незалежності було видано низку законів,постанов, указів, актів, розпоряджень,
в яких закладено основи економічної, соціальної та соціоекологічної політики
України.
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Рис. 1. Схема чинників ЯЖН
Соціальна політика держави покликана визначати цілі і напрямки
діяльності органів державної влади стосовно поліпшення рівня життя
населення. Вона реалізовується через різні проекти і програми
(освітні,соціального захисту, подолання бідності та ін.) насамперед для тих
осіб, які потребують певної соціальної підтримки чи захисту (пенсіонери,
молодь, інваліди та ін.).
Демографічна політика - цілеспрямована діяльність державних органів і
інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення
населення, покликана зберігати або змінювати тенденції динаміки чисельності,
структури, розселення і якості населення.
Соціоекологічна політика – певна система дій, яка спрямовується на
охорону та оздоровлення навколишнього природного середовища, раціональне
використання й відтворення природних ресурсів, збереження й розвиток
соціосфери, забезпечення нормальної життєдіяльності й безпеки людини.
Пріоритетами та основними завданнями виступають захист природного
середовища , запобігання екологічними катастрофам, пошук шляхів та засобів
виходу людства з соціоекологічної кризи [2].
Від ефективності функціонування системи управління розвитком
території залежить вирішення питань збереження та розширення існуючих і
створення нових можливостей для задоволення потреб людей. Отримання
регіонами більшої самостійності у вирішенні соціально-економічних проблем
підвищує вагомість чинників регіонального характеру.
До групи регіональних факторів належать: демографічні, економічні,
природно-кліматичні, екологічні, політичні, соціальна політика регіону,
історичні, соціокультурні, фінансовий та інвестиційний розвиток.
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Демографічні чинники (чисельність населення,процеси відтворення, його
вікова, соціально-професійна структура, міграції), від яких залежить попит
населення на продукти харчування, інші блага і послуги, зокрема соціальні.
Економічні характеризують рівень та динаміку цін на продовольство,
науково-технічний прогрес, товари і послуги в регіоні,реальні доходи
населення, спеціалізацію господарства, економічну політику регіональних
органів влади з покращення рівня матеріально- технічного забезпечення,
фінансової підтримки області, її кредитування, рівень зайнятості та умови
праці.
Від
природно-кліматичних
чинників
залежить
ефективність
функціонування сільського господарства, доходи працівників агроформувань,
їх матеріальний рівень життя та ін.
Найважливіші екологічні або природно-екологічні чинники якості життя
населення такі як клімат, якість довкілля (рівень забруднення повітря, води,
ґрунтів, лісів; рослинний і тваринний світ), ступінь електромагнітного та
радіаційного забруднення. Також не варто забувати про можливі ризики
виникнення стихійних лих чи екологічних катастроф на території (регіоні), які
за своїм проявом та впливом можуть перевершити дію інших чинників.
До політичних чинників належать політична активність населення, рівень
політичних свобод, свідомості і вибору та рівень розвитку громадянського
суспільства.
Соціальна політика регіону визначає діяльність щодо розв’язання
конкретних соціальних проблем місцевості і відображається у концентрованому вигляді в програмах соціально-економічного розвитку регіону з
визначенням основних напрямків діяльності для досягнення конкретної мети забезпечення сталого розвитку місцевості.
Регіональна соціальна політика- діяльність органів державної влади,
територіального управління, неурядових та громадських формувань, партій
тощо, спрямована на осмислення та організаційне впорядкування надзвичайно
складного комплексу регіональних соціальних відносин, що виникають
внаслідок прагнення людей наповнити своє життя конкретним суб'єктивним
змістом у процесі створення відповідних умов життя, відпочинку, духовного та
інтелектуального розвитку. Регіональна соціальна політика як фактор враховує
такі соціальні інститути, як традиції, звички, релігію, мораль, культуру[3].
Історичний чинник якості життя населення визначений історією розвитку
певної території. Історичні події позначаються на формуванні суспільства,
впливають на традиції.
Соціокультурні чинниками є релігійність населення, рівень освіченості,
розвиток літератури, культури та мистецтва, наявність бібліотек, театрів,
кінозалів, музеїв та інших культурно-мистецьких установ. Найбільший впив
чинить на формування і розвиток однієї з найголовніших властивостей людини
- її духовності.
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Фінансування розвитку регіонів як чинник впливу на рівень та якість
життя населення характеризується видатками з обласного і місцевих бюджетів
на вирішення соціальних проблем, в тому числі відповідність фактичного рівня
фінансування запланованому за кожною статтею та підтримку розвитку
господарства регіону в цілому. Стосовно інвестиційного розвитку території ,
то він опосередковано впливає на рівень життя населення через стан розвитку
господарства, супутніх галузей, об’єктів соціальної сфери і передбачає
фінансування регіональних наукових досліджень, запровадження передових
технологій, стимулювання науково-технічних розробок та ін.
За характером впливу чинники класифікуються на сприятливі (ті, що
створюють сприятливі умови для існування населення: наприклад, зростання
доходів населення, поліпшення соціально-економічного становища міста,
розвинута інфраструктура та ін. ) та несприятливі (ті, що знижують рівень
життя населення та викликають зростання настроїв незадоволеності життям в
містах: економічні кризи, зростання безробіття, погіршення екології та ін.) .
Якщо зупинитися на об'єктивних та суб'єктивних аспектах життя, то
кожен має певний набір параметрів. Об'єктивні фактори ґрунтуються більше на
різних статистичних показниках( наприклад: рівні споживання та надання
різних послуг та благ, стан навколишнього середовища, забезпечення
основними продуктами харчування тощо). Суб'єктивні ж фактори більше
відображають внутрішні, емоційні, суб'єктивні відчуття індивіда та
відображають оцінку людиною власного самопочуття та добробуту, відчуття
соціальної безпеки, впевненості в майбутньому та власне задоволеність своїм
життям.
За характером впливу чинники класифікуються на позитивні (ті, що
створюють сприятливі умови для існування населення ) та негативні (ті, що
знижують рівень життя населення та викликають зростання настроїв
незадоволеності життям у межах певної території) .
Залежно від терміну дії фактори формування якості життя можна
поділити на постійні (дія яких є безперервною) і тимчасові (мають періодичний
характер впливу й можуть досить часто виникати залежно від економічної чи
політичної ситуації як у місті, так і в країні).
За напрямом впливу чинники діляться на внутрішні(демографічний,
економічний, екологічний, природно-ресурсний, фінансовий , інноваційний
потенціал міста) та зовнішні (ті, що впливають на формування якості життя
населення внаслідок
демографічних, соціально-економічних, політичних,
екологічних змін у прилеглих територіях та державі).
Можна зазначити, що досить важко розробити універсальну
класифікацію чинників формування якості життя населення через тенденції
змін у часі духовних та матеріальних потреб населення. Також не менш
важливим рушійними факторами виступають потреби людей, які
зумовлюються впливом рівня доходів, соціально-економічним розвитком міста,
вартістю та доступністю житла,задоволенням духовних потреб тощо. Саме
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через потреби та їх ступінь задоволення у підсумку виражається самооцінка
людей стосовно задоволеністю власним життям. Тому класифікація чинників
повинна враховувати якомога більший вплив на рівень та якість життя
населення як на рівні держави, так і на рівні регіонів .
Висновки. В процесі дослідження розглянуто загальні та регіональні
чинники якості життя населення. Загальні за своєю суттю є глобальними та
визначають рівень і якість життя населення по всьому світу. Вони є зовнішніми
стосовно певної держави : діяльність міжнарожних організацій, глобалізація,
глобальні зміни у кліматі та ні. Регіональні чинники є специфічними для
кожної території або регіону і на відміну від загальних є досить мінливими (
неврожай, стихійні лиха, особливості ментальності і т.д.). Така ієрархія в
структурі дослідження зумовлена сферою охоплення та впливу даних чинників.
Вищезазначені чинники якості життя населення , як правило, діють в
сукупності, посилюючи або послаблюючи вплив один на одного.
Дана класифікація є узагальненою, проте її деталізація дасть змогу
глибше дослідити та оцінити комплексний вплив на формування якості життя
населення та побудувати ефективну систему управління.
Для суспільної географії визначення факторів якості життя населення є
однією з найважливіших проблем. Звичайно, з огляду на широке трактування
поняття якості життя населення , на її формування впливає багато умов і
чинників, які були наведені лише в загальному вигляді.
Оцінюючи фактори, які впливають на якість життя населення необхідно
враховувати всі складові, статистичні дані, соціологічні дослідження та
опитування . Це допоможе найбільш точно визначити набір індикаторів , які
складають певний фактор якості життя, що , в свою чергу, зведе до мінімуму
помилки при розробці регіональної політики, стратегічних планів та ін., та в
повній мірі зробити оцінку його впливу на якість життя соціуму
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ
ПРИКАРПАТСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ:
СТРУКТУРА І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Проаналізовано галузеву та територіальну структуру міжгалузевих
промислових комплексів Прикарпатського промислового району. Виявлено
основні проблеми промислового виробництва регіону. Запропоновано шляхи їх
подолання та пріоритетні напрямки розвитку.
Ключові слова: галузь промисловості, міжгалузевий промисловий
комплекс, територіальна організація, промислова агломерація, промисловий
вузол.
Проанализирована отраслевая и территориальная структура
межотраслевых промышленных комплексов Прикарпатского промышленного
района. Обнаружены основные проблемы промышленного производства
региона. Предлагаются пути их преодоления и приоритетные направления
развития.
Ключевые
слова:
отрасль
промышленности,
межотраслевой
промышленный комплекс, территориальная организация, промышленная
агломерация, промышленный узел.
The branch and territorial structures of inter-branch industrial complexes in
Precarpathian industrial region are analised. Basic problems of industry production
in the region are revealed. The main ways of their overcoming and priorities of
development are proposed.
Key words: branch of industry, inter-branch industrial complex, territorial
organization, industrial agglomeration, industrial node.
Вступ. Постановка проблеми. Міжгалузеві промислові комплекси – це
системи економічно взаємопов’язаних між собою виробництв, що формуються
в конкретних соціально-економічних умовах внаслідок кооперації та інтеграції
підприємств, організацій, установ та галузей.
В умовах ринкової економіки відбуваються зміни в структурі
господарства країни та окремих галузей промислового виробництва.
Промисловість як важлива складова господарства України потребує нових
програм модернізації, раціоналізації, стимулювання розвитку, що насамперед
може бути досягнуто за рахунок виявлення та усунення недоліків у
територіальній організації промислових районів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжгалузеві промислові
комплекси розглядаються як підсистеми територіально-виробничих комплексів
суспільно-географічних районів. Дослідженню цих утворень присвячені
наукові публікації українських вчених: Паламарчука М.М., Корецького Л.М.,
Шаблія О.І., Ващенка П.Т., Іщука С.І., Гладкого О.В. та ін. В них аналізуються
умови і фактори формування міжгалузевих комплексів і зокрема виробничі
зв’язки, що виникають при поставках сировини, напівфабрикатів, готової
продукції, а також при комбінуванні виробництва, кооперуванні галузей і
підприємств.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Мета роботи –
виявити особливості структури та територіальної організації міжгалузевих
промислових комплексів Прикарпатського промислового району та
обґрунтувати шляхи її вдосконалення. Головним завданням є виявлення
напрямів раціонального розміщення та галузевої структури промислового
виробництва зазначеного промислового району.
Виклад основного матеріалу. Господарський комплекс Прикарпатського
промислового району має складну галузеву структуру. Він об’єднує дев’ять
взаємопов’язаних міжгалузевих комплексів: паливно-енергетичний (ПЕК),
хіміко-індустріальний (ХІК), машинобудівний (МБК), лісопромисловий (ЛПК),
будівельно-індустріальний (БІК), комплекс з виробництва товарів народного
споживання (КВТНС), агропромисловий (АПК), рекреаційно-туристичний
(РТК), транспортний (ТК). Власне промисловий комплекс виключає три
останні. Більшість з них розвиваються на основі трудових і природних ресурсів,
які зосереджені на території Прикарпаття і повністю чи окремими галузями
характеризують його місце в територіальному поділі та інтеграції праці.
Паливно-енергетичний комплекс Прикарпаття включає дві великі галузі –
паливну та електроенергетику. Серед підгалузей паливної промисловості
найбільшого розвитку набули нафтова, нафтопереробна, вугільна та газова.
Промислова розробка родовищ паливних корисних копалин почалась ще у
XVIII столітті. В силу зосередження на території макрорайону Карпатської
нафтогазоносної області та Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну,
галузь розвивається на основі переробки власних паливно-сировинних ресурсів
території. Тут працюють великі підприємства нафтопереробної підгалузі у
Дрогобичі, Бориславі, Долині, Надвірній та Львові. Додатковими елементами
паливної промисловості є магістральні газо-, нафтопроводи та газосховища.
Електроенергетика Прикарпаття представлена рядом електростанцій,
зокрема тепловими Бурштинською (Івано-Франківська обл., потужність 2,4
млн. кВт) і Добротвірською ДРЕС (Львівська обл., 700 тис. кВт), рядом ТЕЦ і
розподільчих електростанцій у великих і середніх містах.
Хіміко-індустріальний комплекс розвивається на власних сировинних
ресурсах. Прикарпаття основним районом концентрації підприємств хімічної
промисловості західного регіону України. Підприємства тяжіють до сировини
(до родовищ сірки у Роздолі і Яворові, калійних солей у Калуші та Стебнику)
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або до споживача у випадку виробництва малотранспортабельної продукції
(наприклад, виробництво сірчаної кислоти). Найбільш розвиненими галузями є
гірничохімічна, основна хімія та нафтохімія. Хіміко-індустріальний комплекс
тісно пов’язаний з виробництвами інших галузей та комплексів не лише в
межах Прикарпаття, але й з виробництвами близьких та віддалених
промислових районів держави.
Машинобудівний комплекс об’єднує ряд підприємств, що пов’язані у
виробничому циклі на основі спеціалізації і кооперування. Зазвичай ці
виробництва тут потребують низьких затрат сировини (неметаломісткі) та
високих затрат трудових ресурсів (трудоємні). Такий напрям його розвитку
вважається ефективним, оскільки регіон віддалений від основних
металургійних баз країни та добре забезпечений трудовими ресурсами.
Найбільші підприємства зосереджені у великих (Львів, Івано-Франківськ,
Чернівці) та промислово розвинутих середніх містах (Дрогобич, Стрий,
Коломия).
Найбільш
розвинені
галузі
–
автомобілебудування,
сільськогосподарське машинобудування, приладо-, верстатобудування та ін.
Машинобудівний комплекс працює в основному для задоволення потреб
регіону у транспортних засобах та технічних засобах виробництва.
Лісопромисловий комплекс базується на використанні власних
сировинних ресурсів і об’єднує такі галузі як лісоексплуатація, деревообробна,
целюлозно-паперова, лісохімічна, меблева та інші. Комплекс включає
підприємства, поєднані у завершений цикл виробництва. Заготівля деревини
ведеться переважно у Івано-Франківській та Чернівецькій областях (гірська
частина). Круглий ліс заготовляють лісокомбінати у Карпатах і відправляють
його на лісопильні заводи Прикарпаття, а далі – на деревообробні
підприємства.
Низькосортна
деревина
та
відходи
деревообробки
переробляються на лісохімічних підприємствах. Більшість підприємств
складових галузей комплексу мають сировинну орієнтацію і розміщуються у
гірських територіях. Виняток – меблева промисловість, яка більше орієнтується
на споживача.
Будівельно-індустріальний комплекс, як і більшість виробництв на
Прикарпатті розвивається на базі власних сировинних ресурсів і складається з
двох блоків галузей: виробництво будівельних матеріалів та житлове,
соціально-культурне, промислове, сільськогосподарське і транспортне
будівництво. До першого блоку входить виробництво будівельного каменю,
в’язких матеріалів – цементу, вапна, гіпсу, стінових матеріалів, цегли,
облицювальних матеріалів. Продукція комплексу частково вивозиться до інших
регіонів держави.
Комплекс з виробництва товарів народного споживання включає легку
та харчову галузі, підприємства яких розташовуються практично повсюдно в
регіоні. Основні галузі легкої промисловості – текстильна, швейна, трикотажна,
панчішно-шкарпеткова,шкіряна, взуттєва, хутрова. Особливими, притаманними
лише даному району галузями легкої промисловості є галузь художнього
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

121

промислу. Харчова галузь розвинена у всіх адміністративних областях,
основними її галузями є м'ясо-молочна, цукрова, масло-сироробна,
борошномельно-круп’яна, кондитерська, виноробна, плодоовочеконсервна.
Міжрайонне значення мають галузі – кондитерська (фірма «Світоч»), горілчана
(фірма «Гетьман»). В цілому комплекс з виробництва товарів народного
споживання розвивається на базі переробки сільськогосподарської сировини
власного виробництва та привізної з інших регіонів.
В територіальній структурі промислового виробництва Прикарпатського
промислового району виділяються наступні елементи: Львівська промислова
агломерація, промислові вузли і центри, що сформувались на базі видобутку і
переробки мінерально-сировинних, лісових та сільськогосподарських ресурсів.
Львівська промислова агломерація – найбільше промисловотериторіальне утворення на заході України. До її територіального складу
входять м. Львів (760,026 тис. жителів – 01.01.2011) та понад півтора десятка
промислових пунктів, які розташовані в зоні впливу великого міста. Велике
зосередження промислових об’єктів у ядрі промислової агломерації міста
Львова та його околицях пояснюється вигідним транспортно-географічним
положенням міста (розміщується на перехресті важливих залізничних і
автомобільних шляхів сполучення України з країнами Центральної та Західної
Європи). Також певну роль у розміщенні промислового виробництва відіграли
природні ресурси Прикарпаття, в першу чергу паливні та хімічні, а також
лісосировинні ресурси Карпат і розвинене сільськогосподарське виробництво.
Провідними галузями Львівської промислової агломерації виступають:
машинобудування і металообробка (переважно наукоємного і неметалоємного
профілю), деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, легка і харчова
галузі. Особливе місце належить двом провідним галузям: машинобудуванню і
легкій промисловості. Більшість машинобудівних підприємств зосереджені у м.
Львові та його околицях: це автобусний завод, електроламповий, телевізорний,
«Львівсільмаш», «Теплоконтроль», мотовелосипедів, фрезерних верстатів та ін.
Найбільші підприємства легкої промисловості – трикотажна фірма «Промінь»,
взуттєва «Прогрес», шкіряна «Світанок» та ряд підприємств швейної,
текстильної, бавовнянопрядильної, галантерейної галузей. Добре розвинена
м’ясна, молочна, кондитерська галузі харчової промисловості. Важливими
промисловим центрами, що входять до складу Львівської агломерації є м.
Жовква, Кам’янка-Бузька, Пустомити, Красне та ін. Подальший розвиток
промисловості у межах агломерації натрапляє на певні перешкоди, пов’язані з
відсутністю деяких видів сировини і палива та недостатнім водопостачанням
підприємств Львова.
Більшість
промислових
підприємств
Прикарпатського
району
зосереджена у промислових вузлах і центрах. За характером виробництва всі
промислові вузли можна поділити на дві групи: 1) вузли з розвитком
видобувної і обробної промисловості, що сформувалися на базі використання
корисних копалин нафти і природного газу, калійної і кухонної солей,
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самородної сірки, сировини для виробництва будівельних матеріалів –
Дрогобицько-Бориславський, Стрийсько-Роздольський, Калусько-Долинський;
2) вузли з переважанням галузей обробної промисловості – легкої, харчової,
машинобудування – Івано-Франківський, Коломийський, Чернівецький.
Дрогобицько-Бориславський промисловий вузол функціонує на території
Львівської області. В межах території вузла виділяються Дрогобицький і
Бориславський багатогалузеві, Стебницький галузевий промислові центри та
курортно-оздоровчий центр Трускавець. Провідними галузями у промисловості
вузла є паливна, хімічна, машинобудівна, деревообробна, легка і харчова. На
них припадає більше 95% випуску всієї промислової продукції, яка
виробляється у вузлі в цілому. Найбільші промислові центри вузла – Дрогобич і
Борислав. У Дрогобичі зосереджені головні підприємства – нафтопереробний
завод, долотний завод, завод автомобільних кранів, експериментальномеханічний, спеціального устаткування, меблевий комбінат; ряд підприємств
легкої і харчової промисловості. Борислав – центр озокеритової промисловості,
виробництва штучних алмазів і алмазного інструменту, меблів, фарфорових
виробів, а також деяких товарів легкої промисловості і продуктів харчування.
Стрийсько-Роздольський промисловий вузол (Львівська область) – це
промислове утворення змішаного типу з розвитком галузей добувної і обробної
промисловості. Має вигідне транспортне і економіко-географічне положення.
Через територію вузла проходять зручні залізничні й автомобільні шляхи, що
зв’язують його промислові центри із Львівською промисловою агломерацією, а
також із важливими центрами промислового виробництва у Закарпатті. В
межах вузла добувають природні горючі гази, сірчані руди, цементну сировину
і займаються виробництвом сільськогосподарської сировини для галузей легкої
і харчової промисловості. У галузевій структурі Стрийсько-Роздольського
промислового вузла виділяються такі галузі: газова, сірчана, сажна, цементна,
деревообробна і целюлозно-паперова, легка і харчова. Територіальна структура
представлена Стрийським багатогалузевим центром та Роздольським,
Миколаївським, Дашавським і Жидачівським спеціалізованими промисловими
центрами. Головним організаційним центром вузла є м. Стрий. Тут знаходиться
газове промислове управління, розвинуті машинобудування і металообробка,
меблева промисловість, виробництво будівельних матеріалів, легка і харчова
галузі. Новий Роздол – галузевий центр гірничо-хімічної промисловості, що
утворився одночасно із будівництвом Роздольського виробничого об’єднання
«Сірка». Видобута сірчана руда надходить з кар’єрів на комбінат, де проходить
стадії переробки (підземний спосіб виплавки чистої сірки). Миколаїв – центр
промисловості будівельних матеріалів. Поблизу міста працює цементношиферний комбінат і завод залізобетонних конструкцій. Дашава – центр
виробництва сажі з попутного газу, що надходить з Долинського
нафтопромислу. Жидачів – центр целюлозно-паперової промисловості
(найбільший комбінат цієї галузі в Україні).
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

123

Калусько-Долинський промисловий вузол охоплює територію ІваноФранківської області у басейні річок Лімниця і Свіча з такими населеними
пунктами: Калуш, Долина, Болехів – багатогалузеві промислові центри;
Брошнів і Вигода – спеціалізовані галузеві промислові центри), а також ряд
сільських населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу даних міст.
Провідними галузями промислового виробництва вузла є паливна, хімічна,
машинобудівна і металообробна, деревообробна, лісохімічна та промисловість
будівельних матеріалів. Значна частина підприємств цих галузей зосереджена в
м.Калуш, де розміщуються виробничі об’єднання хімічної промисловості
«Оріана»,
машинобудівної
–
«Карпатнафтомаш»,
заводи
«Нафтобурмашремонт», металообробний завод, ВАТ "Калуський завод
будівельних машин"(систематично освоює виробництво металоконструкцій для
сонячних батарей). Хімічний комплекс Калуша – один із найбільших у
Прикарпатті. Він має міждержавне значення і розкриває виробничі зв’язки з
угорськими підприємствами, від яких одержує сировину для виробництва
поліетилену (діє етиленпровід). У м. Долина розміщений газопереробний завод
– головне підприємство, а також солеварний, цегельний, сокоекстрактовий
заводи, швейна і бавовняно-прядильна фабрики. У Болехові – лісокомбінат,
меблева фабрика, шкір завод та ін. Рожнятів, Брошнів і Вигода – спеціалізовані
лісопромислові центри.
Івано-Франківський промисловий вузол сформувався як вузол з розвитком
переважно обробних галузей, основними з яких є машинобудування і
металообробка, легка і харчова промисловість. Переважна більшість
промислових підприємств розміщені в ядрі вузла – обласному центрі – м. ІваноФранківську (240,508 тис. жителів – 01.01.2010). Основними підприємствами
машинобудівної галузі є ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний
завод", ВАТ "Івано-Франківський арматурний завод" (освоює виробництво
нових видів трубопровідної арматури в т.ч. і для АЕС), ТОВ «Українська
побутова техніка», ВАТ "Пресмаш" (систематично освоює виробництво
металоконструкцій для сонячних батарей), ЗАТ "Агромаш – ІФ", завод
«Автоливмаш» (на останніх двох перепрофілювано виробництво на випуск
обладнання для потреб птахофабрик, освоєно серійне виробництво
модернізованих малогабаритних тракторів та комплексів із сортування
побутових відходів); легка промисловість – об’єднаннями шкіряної і швейної
промисловості, фабриками трикотажних і художніх виробів (найбільші
підприємства - ВАТ Івано-Франківське ВТШП "Галичина", Філія "Спілловер.
Шкіряний завод", хутрові підприємства у розташованому за 8 км від обласного
центру м. Тисмениця – зона впливу великого міста); харчова – м’ясною,
кондитерською. У місті розвинена меблева промисловість, працює завод
тонкого органічного синтезу, виробляються будівельні матеріали.
Підприємства машинобудівної галузі спрямовують свою діяльність на освоєння
інноваційних видів продукції, яка в структурі реалізованої інноваційної
продукції всієї Івано-Франківської області займає більше половини.
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Чернівецький промисловий вузол розміщений у долинах річок Прут і
Серет, через нього проходять важливі залізничні і автомобільні шляхи. До
складу вузла входять багатогалузевий центр Чернівці (254,771тис. жителів –
01.10.2011) і цілий ряд галузевих центрів і пунктів, що мають постійні
виробничі і трудові зв’язки з головним центром області. Профілюючими
галузями вузла є легка, харчова промисловість і ряд галузей не металомісткого
машинобудування. Легка промисловість працює на привізній сировині і є
важливою галуззю спеціалізації. Підприємства спеціалізуються на виробництві
тканин і трикотажних виробів та взуття. Продукція легкої промисловості має
міжрайонне значення. Харчова промисловість випускає широкий асортимент
продовольчих товарів. Продукція галузі – цукор, м'ясо і м’ясопродукти,
кондитерські вироби, консерви, - вивозиться в інші регіони України. На
території вузла зосереджено більше десяти підприємств деревообробної галузі,
які випускають меблі, деталі з дерева, фанеру. Розвинені галузі
машинобудування і металообробки – виробництво нафтоапаратури,
технологічного устаткування для легкої і харчової промисловості та
інструменту. У територіальній структурі Чернівецького промислового вузла
домінують невеликі центри, але переважна частина продукції виробляється в м.
Чернівці (понад 80%).
Коломийський промисловий вузол (Івано-Франківська область) має зручне
розташування на перетині транспортних шляхів з північно-західного до
південно-східного Прикарпаття та з Карпат до Поділля. Серед усіх
вищезазначених промислових вузлів є найменш потужним через віддаленість
від джерел сировини та спад виробництва впродовж кризи 90-х рр. минулого
століття. Тут сконцентровані підприємства легкої, харчової, меблевої,
будівельної, машинобудівної промисловості.
Для виокремлення шляхів удосконалення структури, спеціалізації та
територіальної організації промислового комплексу Прикарпаття необхідно
перш за все виокремити основні проблеми, які гальмують промисловий
розвиток і становлення соціально-економічної стабільності регіону.
По-перше, це стосується природно-ресурсного потенціалу, який повинен
використовуватись раціонально і комплексно. Для цього потрібно впровадити
на підприємствах енерго-, водо-, ресурсозберігаючі технології і зробити
підприємства менш матеріаломісткими, налагодити систему переробки і
утилізації відходів. Також важливим заходом є заміщення вичерпуваних
природних ресурсів штучними замінниками (створеними у хімічній
промисловості) та впровадження нових способів видобутку мінеральної
сировини, які б завдавали меншої шкоди довкіллю і сприяли ефективнішій і
повнішій розробці родовищ. Важливим кроком буде комплексне використання
сировини та відходів виробництва, чого можна досягти сприяючи активному
розвитку таких процесів як комбінування та кооперування і подальше
формування завершених циклів виробництва. Особливо гостро стоїть питання
збереження та відновлення лісових ресурсів макрорайону – потрібно
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запровадити ефективну систему обліку лісів та чіткі природо- і лісоохоронні
заходи, а також не залишати поза увагою порушення законодавства щодо
експлуатації лісів.
По-друге, це проблема промислового розвитку малих міст та сільських
територій. На Прикарпатті сконцентрована велика кількість малих і середніх
міст, однак питання активізації розвитку значної їх кількості, зокрема
віддалених від великих міст макрорайону, ще не вирішене. Тому потрібна
програма комплексного соціально-економічного розвитку Прикарпатського
промислового району. Доцільність прискореного розвитку промисловості у
середніх і малих містах периферійних районів не потребує значних допоміжних
витрат на впорядкування населених пунктів і не впливає на зміни в розселенні.
Позитивним у цьому процесі є те, що у виробництво залучається частина
трудових ресурсів, яка одночасно закріплюється на робочих місцях, що
зменшує міграцію населення як у великі промислові центри, так і закордон (що
зараз має місце у районі). Більш повне залучення у промислове виробництво
трудових ресурсів периферійних районів дає можливість скоротити витрати на
соціальну інфраструктуру. При цьому доведеться витрачати кошти на
підготовку території та систему комунікацій. Активізація промислового
розвитку малих міст дозволить раціоналізувати територіальну структуру
промислового виробництва, зменшить антропогенне навантаження на території
великих промислово розвинутих центрів і вузлів та в цілому сприятиме
покращенню екологічної ситуації урбанізованих територій.
По-третє, підвищення економічної ефективності виробництва. Цього
можна досягти за рахунок нових способів збагачення сировини та її очищення
від домішок. Сировина буде якіснішою, а продукція, виготовлена з цієї
сировини більш конкурентоспроможною; залучення іноземних інвестицій в
інвестиційно привабливий район у галузі, що тісно пов’язані із сферою послуг –
машинобудування (особливо автомобільне), легку та харчову промисловість,
фармацевтичну галузь тощо; модернізація і переоснащення виробництв, так як
основні виробничі фонди застарілі. Їх заміна одночасно вирішить дів проблеми:
зменшення викидів у природне середовище та зростання ефективності
виробництва.
По-четверте, екологізація виробництва. За сучасного розвитку
продуктивних сил суспільства необхідно недопустити погіршення екологічної
ситуації. Тому потрібно підтримувати безпечне і чисте природне середовище
макрорайону, сприяти природоохоронній діяльності, не залишати безкарним
порушення екологічного та природоохоронного законодавства. Заходи,
пов’язані з підтримкою належного стану довкілля мають досить широкі зв’язки
із шляхами вирішення інших проблем і включають всі вище перелічені.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Міжгалузеві комплекси
Прикарпаття сформувались на основі власних мінерально-сировинних та
трудових ресурсів. Однак з кризою 90-х років ХХ століття розпочалась
руйнація промислового комплексу регіону, про що свідчить значний спад
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виробництва, закриття промислових підприємств, постійне безробіття та
міграції населення. Постає необхідність вирішення проблем Прикарпатського
регіону. У перспективі пріоритетними галузями розвитку господарства району
будуть рекреаційне господарство (перш за все пішохідний туризм,
гірськолижний
відпочинок),
деревообробна,
хімічна
промисловість,
сільськогосподарське виробництво, працемісткі галузі машинобудування.
Важливий напрям господарського розвитку пов'язаний із використанням
потенціалу
прикордонного
географічного
положення.
Територія
Прикарпатського району разом з прикордонними територіями Польщі,
Словаччини та Угорщини є частиною єврорегіону «Карпати»; крім того,
розробляється проект створення єврорегіону «Верхній Прут» (прикордонні
території України, Румунії, Молдови). Тому в подальших дослідженнях цієї
теми доцільно вивчати галузеву і територіальну організацію міжгалузевих
промислових комплексів прикордонних територій, наслідки співпраці і
комбінування виробництва українських підприємств з іноземними.
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Смирнов І.Г., д.г.н., проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ

Розкрито сутність, роль та функції логістичного менеджменту в
замковому туризмі як чинника сталого розвитку останнього. Опрацьовано
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методику визначення оптимального туристичного навантаження на прикладі
об’єктів замкового туризму. На базі застосування алгоритму логістичного
аудиту рівня сталості замкового туризму розроблено організаційну схему
логістичного підходу до сталого розвитку замкового туризму.
Ключові слова: замковий туризм, сталий розвиток, логістичні
стратегії.
Раскрыта сущность, роль и функции логистического менеджмента в
замковом туризме как фактора устойчивого развития последнего.
Разработана методика определения оптимальной туристической нагрузки на
примере объектов замкового туризма. На базе применения алгоритма
логистического аудита уровня устойчивости замкового туризма разработана
организационная схема логистичесих стратегий к устойчивого развития
замкового туризма.
Ключевые слова: замковый туризм, устойчивое развитие, логистические
стратегии.
The essence of the role and functions of logistics management in the castle
tourism as a factor for its sustainable development is disclosed. The method for
determining the optimal tourist load on example of castle tourism is explored. On the
basis of algorithm logistics audit level using the sustainability castle tourism
organizational chart developed.
Keywords: castle tourism, sustainable development, logistics strategies.
Постановка наукової проблеми. За ЮНВТО сталий розвиток туризму
означає ефективне управління всіма видами ресурсів, забезпечення задоволення
економічних, спеціальних та естетичних потреб туристів за умов збереження
культурної цілісності, екологічної безпеки, біологічного різноманіття та систем
життєзабезпечення відпочинкового середовища [13]. Таке завдання вимагає не
тільки всіляко збільшувати привабливість туристичних ресурсів країн світу
(шляхом міжнародної реклами, інформації, участі в міжнародних туристичних
виставках тощо), але й забезпечити їхню сталість в умовах зростаючого
туристичного споживання. Допомогти в цьому може логістика туризму, як
новітній науково-практичний напрямок, що досліджує та регулює потокові
явища в туристичній сфері, зокрема туристопотоки. Логістична модель
„сталого туризму” що розроблена автором, [9] має на меті, узгодження
логістичних потенціалів ресурсної бази туризму, матеріально-технічної бази
туризму та вхідного туристопотоку в країну або регіон. Під логістичним
потенціалом при цьому розуміється максимально допустиме туристичне
навантаження (тобто туристопотоки) на рекреаційно-туристичні ресурси країни
або регіону, що не порушить сталість їхнього туристичного господарства та
забезпечить можливість відтворення ресурсної бази туристичної дестинації.
Актуальність проблеми, що розглядається, посилюється у випадку замкового
туризму. Неможливість відтворення деяких його об’єктів полягає не в
необхідності надто великого фінансування, а в тому, що ці об’єкти не схильні
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до відтворення за своєю сутністю. Неможливість їхнього відтворення закладена
вже в самому визначенні даного ресурсу (історичних замкових споруд) з
домінуючим наголосом на «історичний». Незважаючи на те, що нині є достатні
технічні та фінансові можливості відновлення багатьох культурно-історичних
цінностей, в т.ч. об’єктів замкового туризму, практика свідчить, що дані
об’єкти після їхнього відтворення стають менш привабливими з точки зору
культурно-пізнавального інтересу. Внаслідок цього відбувається скорочення
туристопотоків, а відтак зниження доходів від туризму в бюджеті туристичної
дестинації, яка має у своєму складі замкові об’єкти.
Літературні джерела та публікації з теми дослідження охоплюють як
міжнародні (наприклад, матеріали навчального семінару ЮНВТО з планування
сталого розвитку туризму, Університет Калгарі, Канада [1, 299], так і українські
[2-6] та закордонні [7; 8] джерела. Автор також спирався на власні розробки з
логістики туризму та логістичного менеджменту туристичних ресурсів [9-14].
Метою статті є розкриття сутності, ефективності та методики
логістичного підходу в замковому туризмі з метою сталого розвитку
останнього.
Виклад основного матеріалу. Велика популярність міжнародного
туризму та зростаюча чисельність туристів у світі, а відтак і доходів від
міжнародних подорожей – це реалії ХХІ ст. Між тим ресурсна база для швидко
зростаючого попиту та споживання рекреаційно-туристичних послуг як у
світовому мірилі, так і в масштабі окремих країн та регіонів, залишається
величиною суворо обмеженою наявними на земній кулі ресурсними
можливостями. Тому в основу формування та раціонального використання
ресурсів туристичних дестинацій (в т.ч. об’єктів замкового туризму) слід
покласти засаду максимально допустимого навантаження на ресурсну базу
туризму, перевищення якої спричиняє негативні наслідки фізичного,
екологічного, соціального та медико-психологічного характеру. Концепція
допустимого навантаження бере початок у менеджменті ресурсів. Вона є
особливо важливою нині в замковому туризмі, коли обмежені ресурси
найбільш популярних об’єктів підлягають постійно зростаючому тиску з боку
їхніх користувачів-туристів. Допустиме туристичне навантаження – це те
максимальне навантаження (тобто чисельність туристів, туристопотік), яке
може прийняти об’єкт замкового туризму без будь-якої шкоди для місцевих
туристичних ресурсів, без негативних вражень та погіршення стану здоров’я
туристів від подорожі та виникнення екологічних та соціально-економічних
проблем у місцевих мешканців.
Допустиме туристичне навантаження можна поділити на чотири
основних види. По-перше, це фізично допустиме навантаження, або рівень
відвідуваності об’єктів замкового туризму, перевищення якого призводить до їх
фізичної руйнації. По-друге, це екологічно допустиме навантаження, тобто той
рівень відвідуваності туристичного об’єкту (замку, фортеці) перевищення якого
призводить до шкідливих екологічних наслідків (як результат дій туристів, або
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функціонування обслуговуючої інфраструктури). По-третє, це туристичне
психологічно та медично-допустиме навантаження, або рівень відвідуваності
замків та фортець, перевищення якого призводить до погіршення вражень від
подорожі чи навіть погіршення самопочуття туристів. По-четверте, це місцеве
соціально-допустиме навантаження, тобто такий рівень відвідуваності об’єктів
замкового туризму, перевищення якого призводить до негативних наслідків для
способу життя місцевого населення і погіршення його взаємоносин з
туристами.
В умовах динамічно зростаючих туристопотоків, які за останні 60 років
збільшилися в 40 разів (з 25 млн. у 1950 р. до понад 1 млрд. осіб в 2010 р.)
постійно зростає туристичне навантаження на світові рекреаційно-туристичні
ресурси, яке в окремих місцях підвищеної концентрації туристопотоків вже
досягло критичних меж. Прикладами цього можуть бути побоювання в країнах
Африки (зокрема, в Кенії, Замбії та інших), що зростаючий туристопотік може
зашкодити унікальній екосистемі африканських саван з їхнім різноманіттям
флори і фауни; обмеження числа туристів-відвідувачів до одного з семи
сучасних чудес світу – скельного міста Мачу-Пікчу в Перу; негативний вплив
величезної кількості туристів на давньогрецьку статую Давида в Паризькому
Луврі (Франція,); заборона туристкам, що мають взуття на підборах –
„шпильках”, відвідувати древній Акрополь у Афінах (Греція) тощо. Недарма
нині ЮНЕСКО складає „Список об’єктів світової спадщини під загрозою”,
куди потрапили деякі об’єкти замкового туризму.
Є подібні приклади і в Україні, зокрема в Києві, на який припадає майже
50 % потоку іноземних туристів, що щорічно відвідують Україну, та понад 50
% внутрішніх туристів [6]. Підвищене туристичне навантаження на ресурсну
базу туризму в м. Києві вже призвело до випадків фізичної руйнації найбільш
відвідуваних об’єктів. Зокрема це стосується Києво-Печерської Лаври, що
належить до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та має на
своїй території 122 пам’ятника архітектури. Внаслідок негативного впливу
низки чинників, у т.ч. щоденного неконтрольованого надмірного туристопотоку
протягом декількох останніх десятирічь, цей Національний історикокультурний заповідник (нині він контролює Верхню частину Лаври, а в Нижній
знаходиться чоловічий монастир Української православної церкви) пережив
декілька випадків саморуйнації окремих об’єктів: в 2005 р. відбувся обвал
грунту в Ближніх печерах, в 2007 р. обрушилася брама при в’їзді до Нижньої
Лаври, в 2009 р. – обвалилася частина підпірного муру на вул.
Ближньопечерській. В 2010 р. до пам’яток Києва, що не витримали
зростаючого потоку відвідувачів, додалися пам’ятник засновникам Києва на
Набережному шосе (споруджений в честь 1500-річчя Києва та відкритий в 1982
р.), фонтан Самсон на Контрактовій площі (рік спорудження 1749 р.), та
фундамент Десятинної церкви біля Історичного музею. Є подібні проблеми в
Криму (другий щодо відвідуваності інтуристами регіон України – майже 20 %
їх кількості, надмірний потік туристів до реліктових хвойних лісів на
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Південному березі спричинює лісові пожежі), Карпатах (зокрема, стежки на
Говерлу) та в інших популярних туристичних дестинаціях України.
З наведених прикладів зрозуміла актуальність проблеми регулювання
туристичних потоків на об’єкти замкового туризму, навіть їх обмеження в
деяких випадках. Суттєвий внесок у вирішення глобальної проблеми „сталого
туризму” (у т.ч. замкового) може зробити логістична модель сталого туризму,
основою якої є визначення логістичного потенціалу (тобто максимально
допустимого туристичного навантаження) ресурсної бази туризму в країні
(регіоні), матеріально-технічної бази туризму та вхідного туристопотоку та
встановлення певного (безпечного щодо збереження ресурсної основи туризму)
співвідношення між ними (рис. 1).
Інформація, для

Інформація для

держорганів

турорганізацій
Логістичний потенціал
матеріально-технічної
бази туризму

Логістичний
потенціал ресурсної
бази туризму
(ЛП РБТ)

1

(ЛП МТБ)

Логістичний
потенціал вхідного
туристопотоку
2

(ЛП ТП)

Рис. 1. Логістична модель сталого розвитку туризму 16
Нагадаємо, що за цією моделлю початковою і програмуючою (вихідною)
ланкою розвитку туризму в країні (регіоні) мають бути рекреаційно-туристичні
ресурси, відповідно до логістичного потенціалу (пропускної спроможності або
рекреаційної ємності) яких повинні визначитися потоки туристів, а їхні потреби
в комплексі необхідних послуг (проживання, харчування, перевезення,
інформаційно-програмне та екскурсійне забезпечення) мають забезпечуватися
розвитком відповідної матеріально-технічної бази туризму. Необхідною
умовою сталого розвитку туризму в країні (регіоні) є менший обсяг
логістичного потенціалу матеріально-технічної бази (ЛП МТБ) по відношенню
до ЛП РБТ, тобто перше рівняння моделі. Воно виступає в ролі запобіжника
першого рівня щодо збереження туристичних ресурсів країни. Друге рівняння
логістичної моделі сталого туризму, яке визначає, що ЛП МТБ має бути
більшим (або рівним) ЛП ТП, окрім того, що виступає запобіжником другого
рівня щодо збереження РБТ, ще й має метою забезпечити бізнесову
ефективність використання туристичних ресурсів країни (оскільки дозволяє
МТБ прийняти максимальну кількість туристів). Інформаційні потоки в цій
моделі теж бувають двох видів: перший – це інформація – вимога щодо
максимального допустимого навантаження на РБТ (цей показник слід
16

Розроблена автором, детальніше див. [9, 66].
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попередньо визначити та вказати в рекреаційному паспорті ресурсу (об’єкту);
другий – це інформація, що надається туроператорами (які звичайно володіють
МТБ у дестинаціях) фірмам-турагенціям – скільки і яких путівок пропонується
на продаж.
При здійсненні логістичної оцінки ресурсної бази туризму необхідно
зважати на їхню класифікацію, яка досить детально представлена в літературі
[3-5]. Але при всій різноманітності туристичних ресурсів найбільшого значення
для розвитку туризму в певній країні (регіоні) набули [13]: а) наявність
морського узбережжя з відносно м’яким кліматом; б) можливість створення
гірськолижних курортів; в) існування джерел з мінеральною водою та
лікувальними грязями; г) історико-архітектурні та інші культурні пам’ятки
(включаючи об’єкти замкового туризму). При подальшому укрупненні
різновидів рекреаційно-туристичних ресурсів країни відповідно до їхньої
логістичної ролі в розвитку міжнародного туризму та до потреб їхньої
логістичної оцінки нами були визначені два основних напрямки: 1) визначення
туристично-логістичного
потенціалу
(допустимого
туристичного
навантаження) для приморського курортного центру (відпочинковий туризм);
2) визначення туристично-логістичного потенціалу (допустимого туристичного
навантаження) на об’єкти замкового туризму. Розглянемо детальніше другий
напрямок.
Для визначення щоденної пропускної спроможності (логістичного
потенціалу) об’єкта замкового туризму пропонується наступна методика,
розроблена автором на підставі алгоритму, рекомендованого ЮНВТО для
архітектурно-історичних та виставкових об’єктів [13, 14]:
1. Визначається пропускний потенціал об’єкту:
П = Т / Щ,
де П – пропускний потенціал об’єкту (чол.); Т – площа об’єкту (м2); Щ –
рекомендований стандарт щільності відвідувачів (м2/туриста).
2. Визначається коефіцієнт ротації:
Кр = Ч / В,
де Кр – коефіцієнт ротації; Ч – кількість годин на день, коли об’єкт
відкритий для туристів (год.); В – середня тривалість відвідування (год.-хвил.).
3. Визначається максимально допустима кількість щоденних відвідувачів
(максимальний щоденний потік туристів):
Мв = П ∙ Кр ,
де Мв – максимальна допустима кількість щоденних відвідувачів (чол.); П
– пропускний потенціал об’єкту (чол.); Кр – коефіцієнт ротації.
4. Визначається логістичний потенціал об’єкту замкового туризму (річна
максимальна кількість туристів):
ЛПз = Мв (365-Х),
де Х – кількість неробочих днів об’єкту замкового туризму
Як приклад наведемо розрахунок логістичного потенціалу (тобто
максимально можливого туристопотоку) для туристичного об’єкту –
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середньовічної фортеці площею 10 000 м2 (Т = 10 000 м2) та стандартом
щільності відвідувачів Щ = 5 м2/1 туриста. Отже, спочатку визначаємо
пропускний потенціал об’єкту: П = 10 000/5 = 2000 чол. Далі розраховуємо
коефіцієнт ротації: Кр = 8 год/1 год. 40 хв. = 4,8. Нарешті отримуємо значення
логістичного потенціалу фортеці, тобто максимально можливий туристопотік
становитиме Мв = 2000 ∙ 4,8 = 9600 чол./день.
Тезу можна продовжити на прикладі національного заповідника „Софія
Київська”, де знаходиться унікальна архітектурна пам’ятка ХІ ст. – Софіївський
собор. Зрозуміло, що тут спостерігається щоденний (крім вихідного – четвер)
інтенсивний потік відвідувачів. Як же його можна оцінити з точки зору
логістики туризму? Будівля Софіївського собору має два поверхи, але для
відвідувачів відкритий перший поверх. Його площа, визначена як добуток
довжини та ширини приміщення собору, становить 37 х 55 = 2035 м2. За
думкою екскурсоводів – працівників музею оптимальною кількістю
екскурсійних груп, що одночасно можуть знаходитися в соборі, є три.
Враховуючи що число відвідувачів в одній групі дорівнює 50-60 осіб, це дає
цифру одночасного оптимального туристопотоку в соборі – 150-180 осіб.
Відповідно можна визначити показник стандарту щільності відвідувачів для
собору (або норматив допустимої щільності туристів):
2035

Щ = 180 = 11,3 м2/турист.
Софіївський собор відкритий для відвідування щоденно (крім четверга) з
00
10 до 1800 (вісім годин), а тривалість екскурсії (разом з перервою) складає біля
1 год. (45 хв. - екскурсія + 10 хв. - перерва). Отже, коефіцієнт ротації складе:
Кр = 8/1 = 8.
За формулою визначення максимального щоденного потоку відвідувачів
(логістичного потенціалу), для історико-архітектурного об’єкту розрахуємо цей
показник для Софії Київської:
Мв = 180 ∙ 8 = 1440 осіб.
Зазначимо, що нині за інформацією працівників музею, у соборі
одночасно можуть перебувати 5-6 екскурсійних груп, отже рекреаційне
навантаження та показник щільності відвідувачів зростає вдвічі проти
оптимальних норм. Зрозуміло, що таке значне перевищення величини
туристопотоку в соборі порівняльно з оптимальними показниками не впливає
позитивно ні на якість проведення екскурсій (якість турпродукту), ні на стан
самого Софіївського собору, де, як відомо, знаходяться унікальні фрески та
мозаїка, виконані в ХІ ст.
Для розвитку замкового туризму та збільшення пропускної здатності його
об’єктів повинна проводитися спільна робота на рівнях:
- адміністрації туристичної дестинації, де знаходяться такі об’єкти
(просування та позиціонування об’єктів замкового туризму на туристичному
ринку;
- самих об’єктів замкового туризму як об’єктів туристичної
атрактивності;
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- туристичних фірм (розробка нових екскурсійних програм з включенням
до них об’єктів замкового туризму, що є новими та атрактивними для туристів).
Тісна та взаємопов’язана робота на всіх трьох рівнях дозволить
розширити межі використання культурно-історичного потенціалу дестинації
(включаючи об’єкти замкового туризму), а його розвинутість та
диференційованість надасть суттєву допомогу в розвитку замкового туризму,
як свідоцтва туристичної освоєнності культурно-історичного потенціалу
туристичної дестинації. Структурно-оціночна таблиця логістичного потенціалу
туристичних ресурсів дестинації наводиться нижче (табл. 1).
Таблиця 1. Структурно-оціночна таблиця логістичного потенціалу
туристичних ресурсів дестинації 17

Інфраструктурні

Природнорекреаційні
17

Вид ресурсу
Об’єкти
замкового
туризму
Засоби
розміщення

Критерії оцінки

Світовий рівень
Національний рівень
Місцевий рівень
Класність (зірковість)
Орієнтованість
підприємства на певні
споживчі сегменти
Інші критерії
Підприємства Тип підприємства
харчування
Класність
підприємства
Кухонна
спрямованість
Інші критерії
Транспортна
Види
транспортної
інфраструктура доступності
Інтенсивність руху
Інші критерії
Торгівля
Види продукції
Інші критерії
Банківська
Види послуг
система
Інші критерії
(банки)
Інша
Різноманітна
обслуговуюча сукупність критеріїв
туристична
інфраструктура
Кліматичний Температурний режим
чинник
Режим опадів
Атмосферна
циркуляція
Вітровий режим
Інші критерії
Водний ресурс Вид ресурсу

Авторська розробка на підставі [7, 47]

Лімітуючі чинники
Норма пропускної
спроможності
об’єкту
Кількість місць
номерного фонду

Кількість
посадкових місць
або страв, що
надаються
Пропускна
спроможність
транспортної
системи
Насиченість ринку
товарами
Кредитні
можливості банку
Критерії
можливості
обслуговування
Режим впливу

Загальний
лімітуючий
чинник

Допустиме туристичне навантаження на дестинацію та її об’єкти

Категорія
туристичних
ресурсів
Культурноісторичні

Допустиме
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Садовопарковий
ресурс

Оцінка берегу
Характеристика дна
Санітарно-логістичні
характеристики
Застосування
в
розвитку туризму
Інші критерії
Види ресурсу
Тематика ресурсу
Інші критерії

антропогеннотуристичне
навантаження:
технологічне та
психологічне
Екологічно
обґрунтована
пропускна
спроможність

Автором запропонована методика логістичного оцінювання (аудиту)
рівня сталості замкового туризму в регіоні та наступного визначення трьох
відмінних стратегій (моделей) розвитку замкового туризму (моделі розвитку
туризму, моделі розвитку МТБ та кризової моделі) [9, 76]. Серцевиною
алгоритму здійснення логістичного аудиту є складання логістичної моделі
сталого розвитку замкового туризму в країні або регіоні, для чого попередньо
необхідно здійснити логістичну оцінку його ресурсної бази та визначити
логістичний потенціал ресурсної бази замкового туризму в країні або регіоні
(ЛП РБТ), логістичний потенціал наявної матеріально-технічної бази туризму в
країні або регіоні (ЛП МТБ) та логістичний потенціал вхідного туристопотоку
на замкові об’єкти в країні або регіоні (ЛП ТП). Застосувавши принципову
логістичну модель сталого розвитку туризму (рис. 1), отримуємо три варіанти
логістичної моделі стану замкового туризму: модель розвитку замкового
туризму, модель розвитку МТБ та кризову модель. Модель розвитку замкового
туризму відповідає ситуації ЛП РБТ>ЛП МТБ≈ЛП ТП, за якої можливості
ресурсної бази замкового туризму щодо прийому туристів значно перевищують
потужності матеріально-технічної бази туризму та відповідний туристопотік
(ЛП МТБ та ЛП ТП у більшості випадків є близькими величинами). За цієї
моделі рекомендується стратегія (заходи) з розвитку замкового туризму в
регіоні шляхом розбудови МТБ та маркетингово-рекламної діяльності з
залучення нових туристів. Натомість протилежна кризова модель виникає за
ситуації, коли ЛП РБТ≤ ЛП МТБ≈ЛП ТП, тобто можливості ресурсної бази
замкового туризму щодо прийому туристів вже виснажені надмірним
туристопотоком, який стимулюється збільшеними потужностями матеріальнотехнічної бази. За кризової моделі рекомендується стратегія (заходи) з
обмеження розвитку замкового туризму в регіоні шляхом стримування
будівництва нових об’єктів МТБ та зменшення вхідного потоку туристів в
регіон. Також важливі складові цієї моделі – еколого-просвітницькі заходи з
збереження та відновлення ресурсної бази замкового туризму та постійний
контроль (моніторинг) її стану. Останні складники не є зайвими, і в моделі
розвитку замкового туризму та в моделі розвитку МТБ (про яку буде далі), які
теж обов’язково мають здійснювати ці заходи з тим, щоб зберігати та
підтримувати сталий розвиток замкового туризму на далекоглядну
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перспективу. Третя модель – модель розвитку матеріально-технічної бази
замкового туризму в регіоні, коли відстає розвиток матеріально-технічної бази
замкового туризму. Таку ситуацію відображає рівняння ЛП РБТ>ЛП МТБ<ЛП
ТП. Стратегія (заходи), що рекомендується за цією моделлю, передбачає
термінове розширення МТБ замкового туризму в регіоні, що може принести
значний соціально-економічний ефект та бізнесові прибутки за невеликих
витрат.
Застосування наведеної методики в замковому туризмі дозволяє
визначити, який варіант логістичної моделі сталого розвитку замкового
туризму притаманний даній країні або регіону та запропонувати відповідну
стратегію розвитку замкового туризму з набором конкретних заходів, що в
сукупності відображає організаційну схему стратегічного логістичного
менеджменту в замковому туризмі (рис. 3).
Висновки. Логістичний менеджмент туристичних ресурсів та об’єктів
замкового туризму є в стані забезпечити його сталий розвиток та високу якість
пропонованого туристичного продукту, з цією метою в статті пропонується
алгоритм та практична методика визначення допустимого туристичного
навантаження на об’єкти замкового туризму. На прикладі об’єктів замкового
туризму розглянуто проблему та запропоновано методику визначення
безпечного туристичного навантаження та регулювання туристопотоків у
туристичних дестинаціях з об’єктами замкового туризму. На базі застосування
алгоритму логістичного аудиту рівня сталості замкового туризму
запропоновано організаційну схему стратегічного логістичного менеджменту в
замковому туризмі.
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Рис. 5. Організаційна схему стратегічного логістичного менеджменту в
міжнародному туризмі 18
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Авторська розробка

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

137

УДК 911.3

Мезенцева Н.І., к.г.н., доц., Дмитрієва К.Є.,
Кучевський А.А., Маринич К.О.,
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РИНОК ЖИТЛА УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Систематизована інформація щодо вартості житлової нерухомості в
регіонах України. Здійснено регіональний аналіз ринку житла. Проаналізовано
чинники та здійснено кластеризацію регіонів за цінами на ринку житла.
Представлено результати соціологічного опитування молоді щодо ринку
житла в Україні. Проведено порівняльний аналіз ринку житла країн Європи.
Ключові слова: житло, ціна, регіональні відміни, кластери регіонів,
соціологічне опитування, порівняльний аналіз.
Систематизирована
информация
о
стоимости
жилищной
недвижимости в регионах Украины. Проведен региональный анализ рынка
жилья. Проанализированы факторы и проведена кластеризация регионов по
ценам на рынке жилья. Представлены результаты социологического опроса
молодежи относительно рынка жилья в Украине. Осуществлен
сравнительный анализ рынка жилья стран Европы.
Ключевые слова: жилье, цена, региональные отличия, кластеры регионов,
социологический опрос, сравнительный анализ.
Information on the value of the housing real estate in the regions of Ukraine is
systematized. Regional analysis of residential real estate market is conducted. The
factors are analysed and the clustering of regions is conducted by prices at the
housing market. The results of a opinion poll of the young people about the housing
market in Ukraine are exposed. Comparative analysis of the housing market in
Europe carried out.
Keywords: housing, price, regional differences, clusters of regions, a survey, a
comparative analysis.
Вступ. Постанова проблеми. Потреба у житлі є однією з основних
потреб населення. Останнім часом гостро постала проблема доступності житла,
яка підсилюється неврегульованістю і складністю протікання процесів на ринку
нерухомості України та значними регіональними відмінами ціни на житло
різного типу. Тому дослідження ринку житлової нерухомості набуває особливої
актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження ринку
нерухомості та ринку житлової нерухомості України присвячені праці
І.Геллера, О.Гриценка, О.Драпіковського, Ю.Манцевича, О.Мухіна, В.Павлова
та інших вчених. Основний акцент в них зроблено на теоретико-методологічні
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основи досліджень. Величезною кількістю маркетингових компаній в Україні
здійснюється регулярний щомісячний аналіз ситуації на ринку житлової
нерухомості.
Формування цілей, постановка завдання. Метою написання даної
роботи є аналіз регіональних відмін на ринку житлової нерухомості України,
виділення чинників, що зумовлюють ціни на ринку житлової нерухомості,
кластеризація регіонів України за ситуацією на ринку житлової нерухомості,
проведення соціологічного опитування з даної проблематики та ознайомлення з
ситуацією на ринку житлової нерухомості країн Європи.
Виклад основного матеріалу. Ринок житла – це особливий вид ринку,
на якому об’єктом купівлі-продажу чи застави для отримання кредиту є житло.
До категорії «житло» належать квартири багатоквартирних будинків,
одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, інші
приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей.
На вартість об’єктів нерухомості впливають економічні, психологічні,
екологічні, фізичні та споживчі чинники. Для визначення ступеня впливу
різних факторів на вартість 1 кв. м квартири на первинному, вторинному ринку
та вартість кв. м будинку проведено кореляційний аналіз. В якості факторів
використані такі показники: середньомісячна номінальна заробітна плата
працівників, наявний доход на 1 особу, ВРП на 1 особу, забезпеченість
населення житлом, житловий фонд на 1 особу та число прибулих на 1000 осіб.
На середню вартість кв. м квартири на первинному ринку житла
найбільший вплив здійснюють економічні показники, такі як середньомісячна
номінальна заробітна плата працівників, ВРП на 1 особу та наявний доход на 1
особу (коефіцієнти кореляції 0,80, 0,79 та 0,79 відповідно). Показник
характеризується слабким зв`язком з показником житлового фонду та
забезпеченості населення житлом (-0,39 та -0,40 відповідно), який є оберненим.
Це можна пояснити тим, що в сільській місцевості України забезпеченість
житлом на 1 особу значно перевищує рівень забезпеченості житлом в містах.
Однак в сільській місцевості вартість житла є значно нижчою. Це пов`язано з
його комфортністю, умовами проживання та іншими складовими.
На середню вартість кв. м квартири на вторинному ринку житла
найбільше впливають також економічні показники, а саме: середньомісячна
номінальна заробітна плата працівників (0,75), ВРП на 1 особу (0,75) та
наявний доход на 1 особу (0,71). На вартість кв. м будинку найбільший вплив
мають ті ж показники: середньомісячна номінальна заробітна плата працівників
(0,64), ВРП на 1 особу (0,61) та наявний доход на 1 особу (0,61).
Найдорожче житло в Україні за всіма типами нерухомості в столиці – м.
Києві. Це пов’язано з цілим рядом чинників: соціально-демографічними
(зростанням кількості населення, особливо за рахунок зовнішніх міграцій,
високою його концентрацією, найвищими рівнями забезпеченості соціальною
інфраструктурою та надання послуг тощо), економічними (відносно високі
доходи населення, розвинута фінансово-кредитна сфера тощо), психологічними
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

139

(бажання жити в великому місті, самореалізація) та іншими (великий
асортимент пропозицій послуг, робочих місць).
На первинному ринку житлової нерухомості найдорожчі кв. м, крім
Києва, в Донецьку, Сімферополі та Львові, а найдешевші – в Ужгороді, Сумах
та Луганську. Ці міста мають порівняно невелику кількість жителів, низькі
доходи населення, а тому є не досить привабливими для забудовників.
На вторинному ринку найвищі ціни на кв. м квартири в Києві, а також в
Донецьку, Сімферополі, Львові, Дніпропетровську, Херсоні, Харкові та Одесі.
Найнижчі ціни – в Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Черкасах, Чернігові, Сумах,
Луганську. Це пов’язано, по-перше, з тим що населення даних міст віддає
перевагу проживанню в будинках, а не квартирах, а, по-друге, ці міста
знаходяться в регіонах найнижчого соціально-економічного розвитку і,
відповідно, низьких доходів населення та значного його відтоку в інші регіони.
Групи регіонів за вартістю кв. м квартири на вторинному ринку за цінами
в обласних центрах представлені на рис. 1.
Ціни на приватні будинки найвищі в Києві та Львові, а найнижчі – в
Кіровограді та Херсоні. Такий територіальний розподіл цін зумовлений, крім
соціально-економічних факторів, ще й історико-культурними. Жителі західних
областей віддають перевагу проживанню в приватних будинках на відміну від
жителів східних індустріальних регіонів. Велика кількість приватних будинків
характерна також для міст з багатою історичною спадщиною.

Рис. 1. Середня вартість м2 квартири на вторинному ринку житла за
регіонами України у 2011 році
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Групи регіонів за вартістю кв. м будинків за цінами в обласних центрах
представлені на рис. 2.

Рис. 2. Середня вартість м2 будинку за регіонами України у 2011 році
Важливими факторами формування цін на житло в сільській місцевості
України географічне положення (приморське, передгірне тощо), господарська
освоєність території та її продуктивність, перцепційна привабливість регіону.
Згідно отриманих даних, ми можемо зробити висновок, що найнижчі ціни на
житло в сільській місцевості в Україні в селах Північного та Центрального
регіонів, середні - в Південному та Східному регіонах, а найвищі - в Західному.
Західний регіон лідирує за цінами на житло внаслідок ряду чинників: тут
найкраща
статево-вікова
структура
населення,
найвищий
рівень
народжуваності та найнижчий рівень його смертності, нижчий рівень
забруднення навколишнього середовища, перспективні для використання
рекреаційні ресурси.
З допомогою кластерного аналізу виділено кластери регіонів за вартістю
житла (цінами кв. м квартир на первинному та вторинному ринках та цінами кв.
м у будинку). Кластерний аналіз проводився у програмі Statistica
агломеративним методом (сomlete linkage – повного зв’язку). В результаті
аналізу дендрограми кластеризації були виділені 6 кластерів регіонів України за
вартістю житла (рис.3): найдорожче житло – м. Київ; дороге житло – Львівська
область; житло вартості вище середньої – Одеська, Донецька,
Дніпропетровська, Харківська області та АР Крим; житло середньої вартості –
Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Житомирська, Миколаївська, Київська,
Івано-Франківська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська та Вінницька області;
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житло вартості нижче середньої – Кіровоградська область, Херсонська і
Запорізька області; житло найменшої вартості – Сумська, Луганська,
Закарпатська, Тернопільська та Волинська області.

Рис. 3. Кластеризація регіонів України за показниками вартості житла
З метою з’ясування питань забезпеченості житлом, перспектив щодо його
придбання та чинників, які на це впливають, було проведене соціологічне
опитування молодих людей з різних регіонів України. В соціологічному
опитуванні прийняли участь 100 респондентів – молодих людей віком 20-25
років, які є студентами 4 курсу та 1 і 2 курсів магістратури географічного
факультету. Відповіді респондентів проаналізовані в цілому, а також за
статевою структурою і місцем народження (місто чи сільська місцевість).
На питання «Де б Ви хотіли проживати?» 87% респондентів відповіли
«у місті», і лише 7 та 5 % – «у смт» та «у сільській місцевості» відповідно. 1%
респондентів не визначилися з відповіддю. Схожі тенденції відповідей були
отримані як серед жінок (88%, 7% та 5%), так і серед чоловіків (85%, 1% та
4%). Варто відзначити, що серед жінок відсоток бажаючих жити у міських
населених пунктах вищий. При аналізі відмінностей за місцем народження
прослідковується досить логічна тенденція: 96% народжених у місті хочуть
проживати у місті і смт, серед сільських мешканців бажання надалі проживати
у сільській місцевості виявили лише 33%. Це, очевидно, пояснюється різницею
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в умовах та рівні життя у міських і сільських населених пунктах, можливістю
працевлаштування, що особливо актуально серед молоді.
Співвідношення питань 2-3 дає можливість проаналізувати, чи бажають
респонденти змінити своє місце проживання порівняно з місцем
народження. Частина людей, які ствердно відповідають на дане питання,
становить 11%. Цікавим є те, що у розподілі за статтю відповіді абсолютно
співпадають - також 11%. Серед міських жителів таких лише 3%, на відміну від
сільських, де 67% респондентів хотіли б змінити місце проживання із сільської
місцевості на місто. Це найразючіша відміна у поглядах респондентів.
На відкрите питання «В якому регіоні України Ви б хотіли
проживати?» більшість (58%) респондентів вказали м. Київ, ще 17% Київську область. Також «популярними» регіонами стали АР Крим (8%),
Черкаська область (3%). Серед інших варіантів були зазначені переважно
західні області України (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Чернівецька, Полтавська, Сумська область) – та великі міста (Львів, Одеса,
Тернопіль тощо). Жінки віддавали перевагу Києву та Київській області (59% та
16% відповідно), чоловіки – Києву та АР Крим (56% та 19% відповідно). Серед
сільських жителів найпопулярнішими варіантами стали – Київська область
(50%) та Київ (33%), серед міських жителів – Київ (61%), Київська область та
АР Крим (по 9%).
При відповіді на питання «Житло якого типу Ви хотіли б мати?»
думки респондентів були на боці варіанту «приватний будинок» - 60%, 39%
хочуть проживати в квартирі, 1% не визначилися. Варто відзначити, що думки
жінок в точності повторюють дане співвідношення, а серед чоловіків відсоток
бажаючих мати квартиру вищий – 41%. Показовим є те, що 100% сільських
жителів хочуть проживати в приватному будинку, проте, як не дивно, серед
міських жителів цей відсоток також більше половини - 55%.
11% респондентів зазначили, що забезпечені власним житлом, 89 %
проживають з батьками чи родичами. Серед жінок цей показник значно вищий
(14% порівняно з 4% у чоловіків). Забезпеченість житлом сільських жителів
порівняно з міськими є вищою (17% до 10% відповідно). Ймовірно, відмінності
у цьому показнику є не дуже показовими, оскільки вік респондентів дозволяє
припустити, що житлове питання поки вирішується за безпосередньої участі
батьків.
У відповіді на питання «Яким чином Ви плануєте здобути власне
житло?» респонденти були досить визначені у своїх поглядах: 66% зазначили,
що хочуть придбати житло самі, 14% планують отримати його у спадок, 4 %
сподіваються на удачу, 3% планують вдало вийти заміж (показово, що жоден з
чоловіків не обрав цей варіант). Серед інших варіантів відповідей вказували
наступні: побудувати разом з батьками, з чоловіком, купити з допомогою
батьків, маю власне житло, зазначали 2 і більше з запропонованих варіантів. У
чоловіків яскравіше виявилось бажання купити житло самим (70% порівняно з
64% у жінок), проте серед чоловіків вищий відсоток і тих, хто сподівається на
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удачу (7% порівняно з 3% у жінок). Отримати житло у спадок планують
приблизно порівну 15% чоловіків та 14% жінок, а 4% жінок сподіваються вдало
вийти заміж, щоб бути забезпеченими житлом. Варто відзначити, що жінки
частіше обирали кілька з запропонованих варіантів, планували об’єднувати
зусилля з батьками. Сільські жителі порівняно з міськими значно більше
розраховують на свої сили (83% проти 64%), та вірять у вдале одруження (8%
проти 2% відповідно). Натомість ті, хто народився в сільській місцевості зовсім
відкидають варіанти удачі чи отримання житла в спадок.
На питання «Коли на Вашу думку найдоцільніше вирішувати питання
про власне житло?» відповіді розподілилися наступним чином: під час
навчання – 19%, на початку трудової діяльності – 46%, зі створенням сім’ї –
28%, з народженням дитини – 1%, власний варіант вказували 6% респондентів
(коли буде можливість; постійно, поки не вирішу; про це не треба
замислюватися; нехай вирішують батьки). Цікаво, що чоловіки вважають
необхідним мати власне житло раніше - під час навчання (22%) та на початку
трудової діяльності (48%). У жінок це бажання відтерміноване - на початку
трудової діяльності (45%), зі створенням сім’ї (34%). Усі жінки бажають мати
житло до народження дитини. Серед сільських жителів найпопулярнішими
варіантами стали - під час навчання (25%) та на початку трудової діяльності
(58%), серед міських - на початку трудової діяльності (44%) та зі створенням
сім’ї (30%).
Питання «Яку житлову площу для себе Ви вважаєте оптимальною?»
виявило досить високі вимоги респондентів: понад 100м2 – 28%, 80-100 м2 –
42%, 50-80 м2 – 26%, до 50 м2 – лише 4%. Серед жінок найпопулярнішим був
варіант 80-100 м2 (49%), серед чоловіків – більше 100м2. Варто відзначити, що
житлом площею менше 50 м2 задовольниться 11% чоловіків і лише 1% жінок.
Очікування міських і сільських жителів щодо житлової площі майже однакові і
подібні до загальної тенденції, за винятком того, що жоден з сільських жителів
не вказав варіант менше 50м2.
На питання «Яку суму Ви вважаєте можливою витратити на
придбання житла?» респонденти відповіли так: до 50 тис. $ - 15%, 50-100 тис.
$ - 67%, понад 100 тис. $ - 18%. Це, вірогідно, обумовлено обізнаністю
респондентів з цінами на житло. У жінок відповіді незначною мірою відхилені
у вищий бік (12%, 70% та 18% відповідно), у чоловіків – навпаки (22%, 59% та
19% відповідно). Сільські та міські жителі дали схожі відповіді щодо вартості
житла (сільські жителі – 25%, 50% та 25%, міські жителі – 14%, 69% та 17%).
Неоднозначним виявилось ставлення респондентів до можливості
використання банківського кредиту: 54% допускають таку можливість, 46% –
ні. Таке співвідношення, вірогідно, пов’язане з дуже високою ціною на житло і
неможливістю накопичення коштів для його придбання, Бажання брати кредит,
напевно, обмежується сумнівами щодо фінансової стабільності у майбутньому.
Відсоток жінок, які готові брати кредит, вищий, ніж чоловіків (58% проти 44%).
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Сільські жителі також більш схильні до використання кредиту (58% проти
53%).
За показниками ціни кв. м на ринку нерухомості європейських країн було
виділено такі їх групи:
• країни з надзвичайно високими цінами на житло – безперечний лідер –
Монако;
• країни з дуже високими цінами на житло – Люксембург,
Великобританія, Франція, Росія;
• країни з високими цінами на житло – Іспанія, Італія, Греція, Австрія,
Нідерланди, Чехія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія;
• країни з середніми цінами на житло – Бельгія, Ірландія, Португалія,
Словенія, Туреччина, Чорногорія, Німеччина, Польща, Латвія, Україна;
• країни з порівняно низькими цінами на житло – Естонія, Литва,
Білорусь, всі країни колишньої Югославії, крім Чорногорії, країни
Балканського півострова – Болгарія та Румунія; Угорщина, Словаччина,
Молдова.
Традиційно, найвищі ціни на нерухомість та найбільша кількість
добудованих житлових будинків характерна для високорозвинених країн
Західної та Північної Європи (рис. 3). На такий розподіл впливає значний
спектр різноманітних чинників: економічних (рівень ВВП, заробітної плати,
загального добробуту населення, сприятливого інвестиційного клімату (проте
останнім часом підвищується привабливість вкладання довгострокових
інвестицій в країни Центральної, Східної та Південної Європи. За даними
GlobalPropertyGuide, країни-лідери за цим показником – Угорщина, Македонія,
Латвія, Естонія, Хорватія та Туреччина), умови кредитування, показники
завершеності будівельних проектів, можливість знайти високооплачувану
роботу, відносна фінансова стабільність та сприятлива загальна економічна
ситуація); соціально-демографічних (позитивні сальдо міграції, рівень
урбанізації, темпи міської забудови); психологічних (престижний імідж
володіння нерухомістю в даному регіоні, що призводить до стабільного попиту
на дороге елітне житло, особливо з боку іноземних інвесторів); екологічних
(відповідність екологічним стандартам).
За оцінками консалтингової компанії Mercer топ-10 кращих для життя
міст світу виглядає так: 1 – Відень, Австрія, 2 – Цюріх, Швейцарія, 3 – Окленд,
Нова Зеландія, 4 – Мюнхен, Німеччина 5 – Ванкувер, Канада, 6 – Дюссельдорф,
Німеччина, 7– Франкфурт, Німеччина, 8 – Женева, Швейцарія, 9 – Берн,
Швейцарія 10 – Копенгаген, Данія.
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Висновки та перспективи подальших розвідок. Перспективи
суспільно-географічних досліджень ринку житлової нерухомості в Україні
пов’язані з необхідністю постійного моніторингу загальної ситуації на ринку
житла України (регіональних змін ціни та загальної кон’юнктури); аналізом
впливу ситуації на ринках житлової нерухомості на формування соціальної
інфраструктури та навпаки; аналізом ринку нерухомості в сільській місцевості;
аналізом регіональних відмінностей вподобань споживачів відповідно до
фізичних та споживчих чинників вартості житла (архітектури, планування,
територіального розміщення).
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РЕГІОНАЛЬНА АВІАТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ЯК ФОРМА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ
Розкриваються сутність, механізми утворення та суспільно-географічна
специфіка регіональної авіатранспортної системи, як форми територіальної
організації авіаційного транспорту.
Ключові слова: регіональна авіатранспортна система, територіальна
організація, територіальна ієрархія.
Расскрываются суть, механизмы образования и общнственногеографическая специфіка региональной авиатранспортной системы, как
форма территориальной организации авиационного транспорта.
Ключевые
слова:
региональная
авиатранспортная
система,
территориальная организация, территориальная иерархия
The publication details the nature, mechanisms of formation and social and
geographical specificity of regional air transport system as a form of territorial
organization of air transportation.
Keywords: regional air transport system, territorial organization, the
territorial hierarchy.
Вступ. Постановка проблеми. Транспорт загалом та авіатранспорт,
зокрема, в сучасних умовах є одним з визначальних чинників ефективного
функціонування суспільно-географічної системи (СГС), оскільки саме він
забезпечує зв’язки між її елементами, а, отже – її цілісність. Від ефективності
транспорту, раціональності його територіальної структури та організації,
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великою мірою залежить стан суспільно-географічних систем різних рівнів
(держави, регіону тощо). Однак нинішній рівень суспільно-географічної
дослідженості вітчизняного авіатранспорту можна оцінити як недостатній. На
користь такої оцінки можна навести чимало аргументів, які стосуються не лише
авіатранспорту, але й питань транспортної географії взагалі (передусім у
вітчизняному науковому просторі) з позицій сучасного розуміння завдань
географічної науки та практичних потреб розвитку транспорту[3]. Про це
свідчать, зокрема, вкрай обмежена кількість публікацій наукового та
навчального характеру з даного напряму у вітчизняній літературі, а також (за
поодиноким винятком) їх недостатня структурна вмотивованість та змістовна
наповненість.
Це стосується питань традиційного суспільно-географічного переліку,
зокрема, вивчення чинників утворення, структури та організації, функцій та
закономірностей розвитку авіатранспортних систем в регіонах України,
визначення рівнів розвитку самих регіональних авіатранспортних систем
(передусім у вітчизняному науковому просторі), для вибору стратегій
соціально-економічного розвитку регіонів та визначення конкретних
управлінських заходів. З огляду на кризові процеси 1990-2000 років в Україні
наукові дослідження регіональних аспектів авіатранспорту та його
інфраструктури призупинились, хоча їх актуальність залишається достатньо
високою.
Аналіз останніх досліджень та виявлення невирішених сторін
проблеми. Впродовж понад чверті століття в Україні не було видано жодного
цілісного підручника чи посібника з транспортної географії. З існуючих видань
варто відмітити навчальний посібник К. Коценко[6], в якому зроблена вдала
спроба теоретичного узагальнення проблем транспортної географії; значне
місце посідають питання транспортної географії в комплексних навчальних
посібниках М.Комарова [5] та О.Топчієва [10] , які відображають сучасні
наукові підходи в географічному вивченні транспорту. Початком етапу
відродження транспортно-географічної проблематики в Україні можна вважати
появу робіт О.Бордун [2], Л.Чернюк[11] та Ю.Пащенка [7]. Помітними подіями
в транспортно-географічних дослідженнях слід вважати роботи С.Тархова [9],
які мають чітко виражене географічне спрямування та є вагомим внеском в
теорію транспортної географії, та роботи І.Смирнова [8], які мають
транспортно-логістичне спрямування. Географічний характер має робота
Щелкунова В.І. та Григор’єва Г.С. з дослідження транспортної інфраструктури
регіонів України з акцентом на комплексно-регіональний підхід [12]. В той же
час така важлива галузь транспорту, як авіаційний транспорт, взагалі
залишилась поза увагою географів – наукові публікації з географічного
дослідження вітчизняного авіатранспорту відсутні.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. В зв’язку з
вищезазначеним постає необхідність обґрунтування та формулювання гіпотез
щодо одного з найголовніших питань суспільно-географічного дослідження –
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виявлення форм територіального зосередження авіатранспорту та оцінка їх
соціально-економічної ефективності. Виходячи із загальновизнаних теоретикометодологічних засад суспільної географії, найважливішими завданнями
доцільно вважати такі: визначення об’єкту та окреслення предметної сфери
дослідження, обґрунтування процесів та чинників утворення форм
територіального зосередження авіатранспорту, виявлення їх внутрішньої
структури та організації, функцій та закономірностей розвитку.
Виклад основного матеріалу. Сучасна суспільно-географічна
методологія для окреслення та конкретизації об’єктів наукового дослідження
все ширше застосовує положення загальної теорії систем, яка дає можливість
пізнати їх структуру, механізми утворення та функціонування, оцінити рівень
організації, раціональність зв’язків та процесів, здійснити прогноз та практичні
заходи з удосконалення інваріантного об’єкту дослідження – суспільногеографічної системи.
Одним з різновидів суспільно-географічної системи є транспортна
система, яка складається з підсистем різних видів транспорту: залізничного,
автомобільного, морського, річкового, повітряного. Важливу роль серед таких
підсистем відіграє авіатранспортна система, що являє собою «поєднання на
цілісній території шляхів сполучення (авіаліній) і технічних засобів
авіатранспорту для здійснення транспортних зв’язків з метою забезпечення
умов розвитку суспільно-географічної системи» [2] або «мережу експлуатантів
високовартісних повітряних суден, що спеціалізуються на певних видах
авіаперевезень
та
обслуговуючу
«наземну»
інфраструктуру»[1].
Авіатранспортна система володіє такими традиційними загальносистемними
властивостями як територіальність, цілісність, стійкість, складність,
ієрархічність, динамічність, стохастичність. Проте вияв таких властивостей в її
функціонуванні має помітну специфіку [4].
В онтологічному аспекті узагальненим об’єктом дослідження виступає
національна авіатранспортна система України, яка являє собою взаємозв’язану
(у виробничо-технологічному та організаційно-управлінському розумінні)
сукупність авіатранспортних та виробничих підприємств (аеропортів,
аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, обслуговуючих, ремонтносервісних підприємств) в межах національної території. Вона покликана
задовольнити потреби населення та суспільного виробництва у пасажирських і
вантажних авіаперевезеннях та у спеціальних авіаційних роботах і послугах.
З точки зору суспільної географії просторовою формою такої системи є
територіальна авіатранспортна система, яку в межах держави доцільно
означити як національну авіатранспортну систему, що в свою чергу складається
з якісно менших за розмірами територіальних підсистем – макрорегіональних,
обласних, міжрайонних. Однією з найскладніших інтегральних форм
територіальної організації авіатранспортної системи є регіональна
авіатранспортна система (як просторово-територіальна частина національної
авіатранспортної системи), яку доцільно визначити як взаємозв’язану та
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ієрархічно впорядковану сукупність аеропортів та аеродромів (разом із
супутніми об’єктами) в межах цілісної в природно-господарському
розумінні території (регіону, суспільно-географічного району). В межах
України у відповідності з усталеною мережею суспільно географічних районів
попередньо можна виділити вісім РАТС – Карпатська, Волинська, Подільська,
Столична, Слобожанська, Донецька, Придніпровська, Причорноморська.
Каркас структури регіональних авіатранспортних систем утворюють
елементи-ядра різних рівнів. Такими елементами є аеропорти, аеродроми,
злітно-посадкові майданчики, тимчасові злітно-посадкові смуги. Аеропорт є
центральним елементом регіональної авіатранспортної системи. Тому при
дослідженні останніх необхідно детально розглянути цей елемент під кутом
зору його змістовної сутності та системоутворюючих функцій. Він являє собою
комплекс споруд, призначених для прийняття та відправлення повітряних суден
і обслуговування повітряних перевезень. Аеропорт – це багатофункціональне
авіатранспортне підприємство, що є наземною частиною авіаційної
транспортної системи, яка забезпечує зліт і посадку повітряних суден та їх
наземне обслуговування, прийом і відправлення пасажирів, багажу, пошти і
вантажів, а також створює необхідні умови для функціонування авіакомпаній,
державних органів регулювання авіаційної, митної та іншої діяльності. Для
виконання своїх функцій аеропорт використовує аеродром, аеровокзал,
привокзальну територію, наземні споруди, обладнання і залучає обслуговуючий
персонал.
Тобто, аеропорт чи аеродром є головним первинним системоутворюючим
елементом авіатранспортної системи. Ситемоутворююча роль аеропорту
(аеродрому) визначається виходячи з його потужності, поліфункціональності,
масштабів його діяльності та територіальної зони впливу, географічного
положення та ролі в територіальному поділі праці. В зв’язку з цим всі
аеропорти взаємодіють між собою, як у функціонально-виробничому, так і в
територіальному відношеннях. Тобто між ними виникають як прямі, так і
опосередковані зв’язки. Тіснота таких зв’язків знаходиться в прямій залежності
від територіальної близькості аеропортів. Наявність таких взаємозв’язків в
межах цілісної в адміністративно-господарському розумінні території
зумовлює формування територіальних авіатранспортних систем.
Результати вивчення процесів просторово-територіального розвитку
авіатранспорту дають можливість попередньо сформулювати відповідні наукові
категорії, що відображають територіальну організацію РАТС (територіальне
ядро - центр авіапослуг, рaдiyc реалізації авіапослуг, ієрархічний рівень).
Територіальне ядро (центр авіапослуг) - це точка (населений пункт), що
обслуговує територію більшу, ніж займає сам. Роль ядер авіаобслуговування
виконують населені пункти певної людності та відповідної функціональної
значимості, в яких функціонують аеропорти (аеродроми). Зазначені населені
пункти окрім авіатранспортних функцій зазвичай виконують багато інших
функцій в суспільно-географічній системі, до того ж – авіатранспортна функція
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при цьому далеко не завжди є головною функцією цих поселень. Тобто, у
відповідності до принципових положень географічної класифікації поселень за
функціональною ознакою, роль територіальних ядер авіапослуг відіграють
багатофункціональні міста людністю понад 100 тис. мешканців. В прямій
залежності від сукупної функціональної значимості конкретного міста в
суспільно-географічній системі знаходиться їх авіатранспортна функція.
Однією з особливостей таких міст є наявність в їх складі одного або декількох
так званих «агломераційних елементів» - супутників, один з яких виконує
переважно авіатранспортні функції. Це пов’язано з тим, що аеропорти
розташовують поза межами міст, але безпосередньо біля аеропорту зазвичай
існують (або виникають в результаті діяльності аеропорту) відносно невеликі
поселення. Прикладом таких елементів можуть слугувати місто Бориспіль, який
розташований на відстані 30 км від Києва, територія аеропорту "Чернігів" с.
Шестовиця – 18 км від Чернігова (Столична РАТС); село Гавришівка біля якого
розташований аеропорт «Вінниця» (Подільської РАТС) і яке знаходиться на
відстані 7,5 км від міста; село Лозоватка, яке обслуговує аеропорт «Кривий Ріг»
(Придніпровська РАТС), що знаходиться на відстані 18 км від міста Кривий Ріг;
село Чернобаєвка, де функціонує аеропот «Херсон» (Причорноморська РАТС), що
знаходиться на відстані 7 км від міста Херсон або село Фруктове, де розміщений
аеропорт „Бельбек“ (Причорноморська РАТС), що знаходиться на відстані 25 км
до Севастополя, 50 км – до Сімферополя, 95 км до – Ялти.
У відповідності з усталеною суспільно-геграфічною термінологією серед
ядер авіапослуг доцільно виділяти такі їх види: точкові (дискретні) авіатранспортний пункт, авіатранспортний центр, авіатранспортний вузол, та
площинні (континуальні) – авіатранспортні системи різного територіального
масштабу (національні, регіональні, локальні).
Авіатранспортний пункт або локальний центр – це функціонально
найменш значимий елемент авіатранспортної системи, що являє собою
поселення (зазвичай, центр адміністративного району) з невеликим аеродромом
цивільної авіації або тимчасовим злітно-посадковим майданчиком або
військовим аеродромом. На основі таких пунктів формуються локальні
авіатранспортні системи, які зазвичай виконують більш виробничо-транспортні
та виробничо-обслуговуючі функції, ніж пасажиротранспортні.
Авіатранспортний центр або мезорегіональний центр – це зазвичай
обласний центр з аеропортом цивільної авіації, що виконує переважно функції
пасажирських авіаперевезень у внутрішньодержавному сполученні. На основі
таких центрів формуються мезорегіональні авіатранспортні системи.
Авіатранспортний вузол функціонує на основі великого міста – центру
регіону (суспільно-географічного району), в якому знаходиться аеропорт
міжнародного сполучення. Вони зазвичай є моноцентричними, але можуть бути
дво- та поліцентричними.
Однією з найважливіших характеристик зазначених точкових елементів є
радiyc реалізації авіапослуг (paдіус авіаобслуговування), що визначається як
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економічно та соціально обґрунтована відстань, яку згоден подолати споживач
для одержання авіапослуг. Оскільки вартість одержання авіапослуги для
конкретного споживача складається із суми її ціни виробництва (надання) та
величини затрат на переміщення (транспортні затрати плюс затрати часу,
енергії і.т.п.) для її одержання, то справедливою буде така залежність: вартість
авіапослуги прямо пропорційна її територіально-часовій віддаленості. В
суспільно-географічному
розумінні
–
це
радіус
зони
впливу
авіатранспортного ядра певного рівня. Емпірично визначені середні значення
цієї характеристики становлять для авіатранспортних пунктів - 20…40
кілометрів, для авіатранспортних центрів – 80…100 км, авіатранспортних
вузлів -140…160 км.
РАТС
володіють
досить
яскраво
вираженою
ієрархічністю
територіальної структури. Загалом ієрархію авіатранспортної системи можна
уявити через такі рівні систем як планетарний рівень, до якого слід віднести
глобальну авіатранспортну систему, якій підпорядковуються відповідно
авіатранспортні системи материків (частин світу), їх великих регіонів та
великих за площею території країн. До регіонального рівня ієрархії належать
авіатранспортні системи окремих країн, які складаються з регіональних
авіатранспортних систем (рис.1).
Авіатранспортна система

Регіональний

Планетарний рівень

авіатранспортні системи
окремих країн

глобальна
(планетарна)
авіатранспортна

регіональні
авіатранспортні системи
(економічних районів,
адміністративних
областей

авіатранспортні
системи материків
авіатранспортні системи країн,
макрорегіонів та регіонів

Рис. 1.3. Ієрархічні рівні авіатранспортної системи
Ієрархічні рівні авіатранспортних центрів та відповідних регіональних
авіатранспортних систем України утворюються макрорегіональними,
мезорегіональними та локальними ядрами (системами), які доцільно уявляти в
такому вигляді.
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I рівень – макрорегіональні авіатранспортні системи, які формуються на
основі потужних багатофункціональних авіатранспортних вузлів - міст, що
являють собою ядра зосередження життєдіяльності відповідних регіонів. Ядро
– частина території регіону, в якій найбільшою мірою (з найбільшою густотою,
інтенсивністю) сконцентрованості проявляються її типові ознаки та функції.
Решта території є периферією, яка доповнює ядро. Таку периферію формують
центри нижчих рівнів ієрархії.
II рівень – мезорегіональні авіатранспортні системи, які формуються на
основі відповідних авіатранспортних центрів – міст, які відіграють функції
обласних та міжрайонних систем розселення, що підпорядковані
макрорегіональним центрам.
III рівень – локальні авіатранспортні системи, які формуються на основі
авіатранспортних пунктів, які мають досить обмежені та несистематичні
(епізодичні) авіатранспортні функції; вони, зазвичай, є центрами низових
адміністративних районів або міжрайонних систем розселення. Це, зокрема,
аеродроми цивільної авіації,військові та відомчі аеродроми.
Особливості організації РАТС виявляються також у функціональному
аспекті. Тут доцільно зауважити, що кожна властивість системи потенційно є
її функцією, але властивість набуває характеру функції дише в тому випадкові,
коли вона слугує збереженню системи та виконанню нею своєї головної
функції.
Найважливішими
функціями
РАТС
є:
авітранспортна,
авіаобслуговуюча, виробничо-регулююча, регіонально-регулююча.
Авітранспортна функція, яка полягає в забезпеченні потреб населення та
господарства регіону в авіаційних перевезеннях (пасажирських та вантажних).
Такі потреби прямо залежать від масштабів, структури та рівня розвитку
регіонального соціально-економічного комплексу. Цю загальну функцію
доцільно поділяти на пасажиротранспортну та вантажотранспортну підфункції.
Авіаобслуговуюча функція полягає у наданні послуг спеціального
призначення у таких галузях як землеробство, будівництво, авіазйомка,
медицина, обстеження з повітря ліній електропередач, трубопроводів,
газопроводів, патрулювання, пошукові і рятувальні акції (навчальні та
перевірочні польоти, службові відрядження, польоти на виконання авіаційнохімічних робіт).
Виробничо-регулююча функція уявляється як зворотній вплив
авіатранспорту на обсяги, рівень розвитку та структуру виробництва в регіоні.
Сфера авіапослуг найбільш чутливо відчуває зміни в обсягах та структурі
споживчого попиту і, змінюючись сама , зумовлює прямо або опосередковано
відповідні зміни у виробничій сфері.
Регіонально-регулююча функція виявляється через прямий або
опосередкований вплив структури та рівня розвитку авіапослуг на комплексний
розвиток регіону, як цілісної суспільно-географічної системи. Завдяки такому
впливу певною мірою регулюється рівень та ефективність використання
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регіонального потенціалу; збалансованість та територіальна пропорційність
виробництва.
Загалом процеси територіальної організації РАТС підлягають
загальносистемним суспільно-геграфічним закономірностям (зокрема таким як,
закономірність територіальної диференціації, територіальної спеціалізації та
закономірність збалансовано-пропорційного розвитку), які знаходять вияв в
конкретних територіальних залежностях, що попередньо можна сформулювати
наступним чином. [4].
1. Авіатранспортні ядра-центри вищого рівня наявні тільки у великих містах.
2. Існує стабільна ієрархія регіональних авіатранспортних центрів:
- до вищого рівня належать невелика кількість центрів, найвищий рівень
представлений, зазвичай, одним центром;
- кількість авіатранспортних центрів в кожному ієрархічному рівні
збільшується в міру зниження порядку рівня;
- авіатранспортні центри певного рівня надають всі авіапослуги нижчих
рівнів, що їм підпорядковані.
3. Концентрація авіатранспортних підприємств збільшується в напрямі від
периферії до центру системи.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином,
регіональна авіатранспортна система являє собою складний (системний) об’єкт.
З гносеологічної точки зору вона є певним аспектом, «зрізом» більшої та
ширшої за змістом національної авіатранспортної системи. Як форма
територіальної організації РАТС потребує подальшого ґрунтовного
дослідження, зокрема елементів її компонентної, функціональної та
територіальної структури, вияву загальносистемних та специфічних суспільногеографічних властивостей, ієрархії та організації тощо.
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ПАРАДИГМА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Обґрунтовано передумови формування парадигми регіональної
конкурентоспроможності. Визначено зміст, цілі формування, склад елементів,
взаємозв'язки між елементами та відносини із зовнішнім середовищем у
парадигмі регіональної конкурентоспроможності.
Ключові слова: парадигма регіональної конкурентоспроможності,
конкурентні переваги, критичні чинники успіху, конкурентні позиції регіону,
конкурентні ресурси регіону, конкурентне середовище, конкурентний успіх
регіону, критерії конкурентоспроможності.
Обоснованы предпосылки формирования парадигмы региональной
конкурентоспособности. Определено содержание, целые формирования,
состав элементов, взаимосвязи между элементами и отношения с внешней
средой в парадигме региональной конкурентоспособности.
Ключевые слова: парадигма региональной конкурентоспособности,
конкурентные преимущества, критические факторы успеха, конкурентные
позиции региона, конкурентные ресурсы региона, конкурентная среда,
конкурентный успех региона, критерии конкурентоспособности.
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The preconditions of formation of the paradigm of regional competitiveness
are proven. The content, formation of objectives, composition of elements,
interconnections between elements and interaction with the environment in the
paradigm of regional competitiveness are proven.
Keywords: paradigm of regional competitiveness, competitive advantage,
critical success factors, competitive position in the region, competitive resources of
the region, competitive environment, the competitive success of the region, the
criteria for competitiveness.
Вступ. Актуальність теми. Ефективність ринкових відносин в умовах
глобалізації економічної системи все більш актуалізує питання забезпечення
конкурентоспроможності економіки як на макро- чи мікрорівнях, так і на
мезорівні. Питання забезпечення та підвищення конкурентоспроможності
стосуються і України. Становлення державності України висунуло нагальну
необхідність створення моделі високо конкурентної економіки на світовій
арені. Цього можна досягти шляхом забезпечення належного рівня
конкурентоспроможності її регіонів як єдиного цілого держави.
Постановка проблеми. В рамках традиційних підходів теорії розміщення
продуктивних сил та регіонального розвитку в більшості не розглядають регіон
як суб'єкт конкуренції, що здійснює самостійний вибір господарського
розвитку чи умов конкурентної боротьби. Цей вибір виконують інші економічні
суб'єкти — підприємства, держава. Роль регіону в національній економіці
полягає у врахуванні інтересів території (регіональних інтересів) при
розміщенні підприємств. Джерелами регіонального розвитку виступають
здебільшого поліпшення спеціалізації і галузевої структури регіонів, крупні
проекти, а також, масштабні державні чи приватні фінансування та
перерозподільні процеси.
Такі механізми регіональної економічної політики, засновані на прямому
державному регулюванні і перерозподільних процесах, застосовувалися і в
радянській економіці, і в регіональному управлінні інших країн. Зокрема в
Європейському Союзі регіональна політика аж до середини 80-х р. була
націлена на вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і
ґрунтувалася на перерозподілі доходів з багатих регіонів у бідні. Конкуренція,
що загострилася, вимагала зміни підходів до регіональної політики країн ЄС,
поставивши питання про підвищення ефективності і активізацію внутрішнього
потенціалу регіонів. Традиційна парадигма регіональної науки не могла, як
вважають багато західних вчених, вирішити питання активізації ендогенних
чинників розвитку. Таким чином, виникла проблема, яку можна
охарактеризувати
як
проблему
забезпечення
регіональної
конкурентоспроможності.
Така постановка питання націлила дані країни переорієнтуватися на
модель формування конкурентних регіонів. Прикладами сформованих ними
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регіонів є: Південь Піреней, Рона-Альпи, Франш-Конте, Овернь, Шампань,
Ардени, міста Париж, Тулуза, Марсель, Сен-Етьен у Франції; округи Сассуоло
(Емілія), Прато (Тоскана), Натізоне (Фріулі), Сицилія і Сардинія в Італії;
Мюнхен, Гамбург, Дрезден в Німеччині; район Кембриджа та Оксфорда у
Великобританії тощо.
Аналіз попередніх досліджень. Теоретико-методологічні засади
формування стратегій конкуренції загалом та регіонів зокрема викладені у
роботах таких західних науковців-економістів, як М. Портер, М. Енрайт,
Б. Йонсон, Б.-О. Лундваль, Е. Райнерт, Дж. Сакс, А. Харт, Дж. Гареллі,
П. Ромер, К. Фріуi, Т. Мен, Дж. Бекаттіні, Е. Бергман, Е. Маркусен, Д. Мейя, Е.
Фезер, Дж. Даннінг, Р. Каплінський, П. Кругман С. Меджі, X. Шмітц та ін),
економіко-географів: Б. Асхайм, А. Ізаксен, Р. Мартін, П. Санлі, М. Сторпер,
Дж. Хамфрі та ін.
Серед пострадянських вчених питання конкурентоспроможності
найбільш глибоко дослідили М. Бандман, В. Безугла, А. Градов, Б. Зімін,
Л. Ковальська, Н. Калюжнова, Ю. Ліпєц, В. Мале, Н. Мироненко, І Пилипенко,
P. Фатхурдінов, Ю. Юданов та ін.
Проблема конкурентоспроможного розвитку регіону безпосередньо
пов'язана з диференціацією конкурентних переваг у просторі, оптимізацією
використання наявних ресурсів, ефективною організацією виробництва,
високою кваліфікацією робочої сили, наявним попитом тощо. Суспільні
географи в своїх працях, досліджуючи ефективність регіонального
господарства, фактично торкаються питань забезпечення конкурентоздатності
регіону. Значний доробок в цьому напрямі сконцентрували Г. Балабанов,
А.Голіков, І.Гукалова, П.Луцишин, К.Мезенцев, Я.Олійник, Г.Підгрушний,
М.Пістун, І.Смирнов, С. Сонько, А.Степаненко, П.Сухий та інші.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Загострення
конкурентної боротьби у сучасному глобалізованому суспільстві закономірно
висуває на перший план проблему конкурентоспроможності на регіональному
рівні, тобто у регіональному вимірі. В цьому ключі конкурентоздатність
передбачає не просто перерозподіл ресурсів між «багатими та бідними»
регіонами, а необхідність найбільш ефективно використовувати власний
потенціал та створювати для цього найбільш сприятливі умови. Така ситуація
вимагає наукового пошуку й обґрунтування ефективних рішень через призму
пріоритетності забезпечення регіональної конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу. Синтезуючи теорії регіонального розвитку
та теорії конкуренції можна сформулювати парадигму регіональної
конкурентоспроможності. Основною ідеєю такої парадигми є виявлення та
використання конкурентних переваг регіону, забезпечення добросовісної
конкуренції між регіонами держави за ресурси та блага. Кожен регіон країни
мусить стати повноправним суб’єктом конкурентного змагання з
притаманними йому конкурентними перевагами, і як такий, що спроможний
змагатися за ресурси та умови, підвищуючи рівень конкурентоспроможності.
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При цьому, результатом здійснення конкурентних переваг є забезпечення
високого рівня людського розвитку та економічно безпечний розвиток інших
регіонів держави. За даного підходу, підвищення конкурентоспроможності
одних регіонів держави та збільшення їх конкурентних переваг не повинне
загрожувати економічній безпеці інших регіонів країни та негативно впливати
на рівень їх розвитку (рис. 1).
В
найбільш
загальному
розумінні
парадигма
регіональної
конкурентоспроможності передбачає двоєдину задачу: виявлення й ефективне
використання конкурентних переваг регіону та розробку механізмів
міжрегіональної конкуренції.
Загалом конкурентоспроможність є не лише властивістю регіону як
системи, а й сама є системою властивостей, що дозволяють регіону ефективно
вести конкуренцію для досягнення цілей регіону. Характеристика системи
конкурентоспроможності регіону, згідно системної логіки, повинна включати:
1) цілі, які досягаються за допомогою конкурентоспроможності;
2) склад елементів, що забезпечують конкурентоспроможність регіону;
3) взаємозв'язки між елементами, що входять в систему
конкурентоспроможності регіону.
4) відносини із зовнішнім середовищем;
Отже, в новій парадигмі регіональної конкурентоспроможності
можливості і джерела розвитку регіону визначаються не тільки тим, що
знаходиться усередині регіону, але обумовлені взаємодією господарських
суб'єктів різного рівня, як по горизонталі, так і по вертикалі. Фактично йдеться
про необхідність створення методологічного інструментарію, що аналізує не
тільки мікро- чи макроекономічні процеси, але і мезоекономічні процеси, які
включають взаємодію регіонів одного рівня і міжрівневу взаємодію, а також
прояв цієї взаємодії на рівні регіону. Регіон виступає як мезоекономічна
система, в якій відбувається взаємодія мікро -, макро - і власне
мезоекономічних процесів.
Цілі, на досягнення яких спрямовується конкурентоспроможність. В
регіоні діють різні компоненти (населення, бізнесові структури, управління) з
різними інтересами і цілями. В той же час якщо розглядати регіон як агреговану
господарську систему, то визначальна система потреб, на наш погляд,
залежатиме від рівня соціально-економічного розвитку регіону, тобто
матеріальної забезпеченості регіону, системи безпеки, соціального капіталу
регіону, системи колективних цінностей і цінностей суб'єктів регіону, що
сформувалася. Переважаючу систему потреб регіону, яка визначатиме і
економічні інтереси, і стимули конкурентної поведінки регіону, можна, на наш
погляд, класифікувати за принципом ієрархії потреб А. Маслоу.
На найнижчому рівні знаходяться потреби виживання - потреби
забезпечення регіону необхідними умовами для життя населення;
продовольством, водою, засобами санітарії (фізіологічні потреби). Другий
рівень - забезпечення самозбереження і безпеки регіону, в різних аспектах:
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продовольчої, виробничої, соціальної, правоохоронної, інформаційної безпеки.
Третій рівень цілей включає соціально-економічний розвиток, зростання
регіону. Четвертий рівень цілей — позиціювання (імідж) регіону з боку
внутрішньої і зовнішньої громадськості. Це означає, що регіон зацікавлений в
забезпеченні хорошої репутації, є привабливим місцем проживання, ведення
бізнесу, інвестицій, відпочинку тощо. На вершині піраміди потреб знаходиться
соціальна відповідальність за майбутнє регіону, стійкий розвиток та екологічна
спрямованість. Це означає, що регіональні органи влади мають найбільш
значний вплив на розвиток регіону, та повинні піклуватися не лише про
поточне, короткотермінове зростання, а й дбати про забезпечення
довгострокових інтересів регіону, збереженні його унікальності і своєрідності.
Парадигма регіональної
конкурентоспроможності
Місія
•

виявлення та використання конкурентних переваг
регіону, забезпечення добросовісної конкуренції в
регіоні;
Цілі

стимулювання регіонального розвитку та мотивація саморозвитку;
забезпечення рівних умов ведення конкурентної боротьби;
інноваційність розвитку господарства;
технологічне оновлення господарства;
зменшення регіональних асиметрій та диспропорцій;
виявлення й стимулювання «точок росту» та центрів розвитку.
Основні засоби
•
•
•
•
•
•
•
•

найбільш ефективне використання потенціалу території;
комплексний розвиток території на основі ефективної спеціалізації;
концентрація на території виробництва продукції та послуг високої якості;
високий інтелектуальний потенціал території (рівень освіченості, розвиток об’єктів соціальної
інфраструктури, комунікацій);
наявність значної інвестиційно-інноваційної складової територіального розвитку,
реструктуризація економічної бази, створення умов для диверсифікації виробництва послуг;
розвиток бізнесового середовища, підтримка малого та середнього бізнесу;
розвиток об’єктів інформаційної інфраструктури;
розвиток розселенської мережі території;
Результат
Підвищення рівня життя населення,

* розроблено автором
Рис 1. Парадигма регіональної конкурентоспроможності
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Таким
чином,
цілі,
що
забезпечуються
за
допомогою
конкурентоспроможності, прямо залежать від рівня розвитку регіону.
Життєздатність і безпека регіону - базові властивості, на досягнення яких
конкурентоспроможність направлена при низькому рівні розвитку, часто за
рахунок можливостей майбутнього розвитку (вирубка лісів, забруднення
водоймищ і ін.). Під час зростання можливостей регіональний розвиток висуває
завдання більш високого рангу, які можуть суперечити поточним інтересам,
наприклад, збереження унікальності регіону великою мірою суперечить цілям
поточного виживання. Здатність добиватися успіху в досягненні цілей в
економічному суперництві з іншими регіонами служить проявом
конкурентоспроможності регіону, як суспільно-географічної категорії.
Елементи
системи
конкурентоспроможності
регіону.
В
термінологічний апарат концепції конкурентоспроможності регіону варто
включити такі поняття, як конкурентоспроможність (КСП) регіону,
конкурентна перевага, критичні чинники успіху, конкурентні позиції,
конкурентні ресурси, конкурентне середовище, конкурентний успіх, критерії
конкурентоспроможності, джерела КСП, чинники КСП, стратегія КСП.
Найважливішою ланкою системи КСП регіону є конкурентна перевага.
Як було зазначено в попередніх параграфах конкурентна перевага (КП) - це
певна цінність, властива регіону, що відрізняє його від інших регіонів, дозволяє
успішно конкурувати. Конкурентні переваги забезпечують регіон ресурсами і
властивостями для конкуренції (конкурентоспроможністю). Тому, саме
конкурентні переваги і недоліки визначають КСП. Але треба відзначити, що
значення для конкуренції мають не всі переваги; тільки переваги в критичних
чинниках успіху мають істотний вплив на конкурентоспроможність.
Поняття критичні чинники успіху було введено для організації і означає
обмежену кількість найважливіших сфер, позитивні результати в яких
забезпечать успішну конкурентну позицію для організації. Виграш в
конкуренції залежить від переваги в критичних чинниках успіху (критичних
конкурентних перевагах), які і забезпечують конкурентний успіх. Тому
важливим є включення в рейтинги КСП регіонів саме тих чинників, які
забезпечать регіонам можливості конкуренції та отримання високої
продуктивності використання ресурсів.
Таким чином, конкурентоспроможність є здатністю регіону виявляти,
створювати і використовувати конкурентні переваги для утримання або
поліпшення своєї позиції серед регіонів, що змагаються.
Конкурентні позиції регіону - важливі, специфічні риси та особливості
регіону, що відрізняють його від інших регіонів. Вони можуть мати і негативні
ознаки, на відміну від конкурентних переваг, тобто бути гірше за конкурентів.
Конкурентні позиції регіону визначаються сукупністю взаємозв’язків і
взаємозалежностей, процесів і явищ, вони залежать від наявності і
використання конкурентних ресурсів регіону.
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Конкурентні ресурси регіону - це сукупність матеріальних і
нематеріальних складових регіону, які володіють ринковою цінністю або
сприяють підвищенню попиту на інші складові і можуть використовуватися для
створення конкурентних переваг регіону і досягнення конкурентного успіху.
Таким чином, все, що сприяє залученню уваги цільових споживачів до регіону,
може використовуватися як конкурентний ресурс.
Традиційні ресурси регіону сьогодні доповнюються інформаційними,
інноваційними, іміджем. Проте сама інформація, наприклад, такі її елементи, як
реклама, імідж, знання про способи використання, про склад, про незвичність
тощо, додають нові властивості ресурсам. Наприклад, інформація про
властивості трускавецької води робить цю воду унікальним ресурсом.
Традиційні ресурси стають інформаційно місткими, тобто додавання до них
додаткової кількості інформації, як правило, надає їм нову якість. Крім того, як
ресурси можуть виступати і інші нематеріальні елементи регіону, зокрема
бренди. У зв'язку із змінами, що відбуваються, поняття конкурентних ресурсів
регіону, на наш погляд, повинне бути розширено.
Поняття конкурентного ресурсу потребує уточнення у зв'язку з об'єктами
конкуренції. Так, Н.Калюжнова виділяє два типи об'єктів конкуренції. Всі
економічні суб'єкти конкурують за ресурси входу (input), які використовуються
для створення товарів і послуг (фінанси, природні ресурси, праця,
підприємницькі здібності, інформація), і за ресурси виходу (output) (споживачі,
частка конкретного ринку, засобу просування на ринки) [3].
Регіон з одного боку є економічним суб'єктом, який вступає в складну
систему конкурентних відносин з регіонами різного рівня з приводу ресурсів
(це конкуренція за «вхід»). З другого боку, продуктом взаємодії всіх учасників
регіональної взаємодії є своєрідний «товар» - регіон. Цей специфічний товар
проявляє свою КСП на ринках, де споживачі вибирають регіон для здійснення
своїх цілей, це інвестори, бізнес, політики, регіональна влада (регіональні
проекти), туристи, мешканці. В даному випадку, регіони конкурують за
споживачів (конкуренція за «вихід»).
Наступне питання, якого слід торкнутися, полягає в тому, чи є взаємодія
регіонів конкурентною. Виходячи з того, що регіони можуть бути виділені на
основі різних підходів, виникають питання: які регіони є суб'єктами
конкуренції і про конкурентоспроможність яких регіонів йде мова. Для цього
розглянемо передумови формування конкурентного середовища.
Конкурентне середовище в найзагальнішому вигляді є такою системою
економічних відносин, в якій кожен господарюючий суб’єкт вимушений
доводити своє право на частку суспільного багатства економічними
результатами. Загальною фундаментальною передумовою конкуренції є
обмеженість ресурсів. Соціально-економічні передумови конкуренції —
наявність цілей, що перехрещуються, відособлене майно, відособлені
економічні інтереси економічних суб'єктів [3].
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Мають значення і такі умови конкуренції, як наявність достатнього числа
учасників конкуренції для унеможливлення надприбутків, відсутність змови
між учасниками, свобода ухвалення рішень, наявність необхідної інформації
для ухвалення рішень, а також певного часу для того, щоб напрями і об'єм
ресурсів стали відповідати інтересам власників. Ці умови створюють не тільки
можливість виникнення конкурентних відносин, але і актуалізують механізми
конкурентної взаємодії як позитивного механізму ринку.
Отже, тут має місце обмеженість ресурсів і наявність цілей регіонального
розвитку, що перехрещуються, з приводу обмежених ресурсів. Обмеженими
ресурсами є природні ресурси і сама територія як простір розташування цих
ресурсів, підприємств, місця проживання. Обмеженими можна вважати і
людські ресурси, особливо людей з професійними якостями. Для багатьох
регіонів лімітуючим чинником є молодь. Слід також враховувати обмеженість
споживчих ресурсів, засобів просування на ринки, ресурсів збуту. Фінансові
ресурси також багато в чому є об'єктом цілей, що перехрещуються: по-перше,
це засоби загальнодержавного бюджету, по-друге, це податки, і відповідно,
платники податків.
Ще одним елементом конкурентної поведінки є можливість власників
ресурсів самостійно приймати рішення з приводу їх використання. Тут регіони
одержали право самостійного використання регіональних бюджетів, щоправда,
обтяжене багатьма державними зобов’язаннями.
Звідси конкурентний успіх регіону виявляється в залученні
конкурентних ресурсів регіону, створенні умов для їх найбільш ефективного
поєднання та використання.
До числа складних та неоднорідних понять відноситься критерії КСП.
Критеріями КСП регіонів називають якість робочої сили, рівень нового
покоління бізнесменів, трудову мотивацію, продуктивність, якість продукції,
ринкову орієнтацію. Інтегральною характеристикою КСП регіону називають
ступінь його інноваційності як здібності до самооновлення, адаптації до змін і
генерації науково-технічного прогресу. Є думка, що узагальнюючим
показником КСП будь-якого суб'єкта є частка додаткової вартості в ціні
створеної продукції і норма додаткового продукту [3, 4, 6, 9, 11,12]. Ці та деякі
інші тлумачення даного критерію, звичайно ж, є важливими, проте
обмеженими, оскільки не відображають довготривалий характер цілей
національного господарства.
Більш прийнятною основою для формування сутності критерію КСП
регіону є, на нашу думку, пропозиції Дж.Сакса, А.Харта, С.Коена, Дж.Гареллі дослідників конкурентоспроможності країн та регіонів, спільність підходів
яких полягає в тому, що критеріями конкурентоспроможності економіки
розглядається досягнення позитивних результатів прогресу суспільства.
Сакс і Харт вважають, що «економіка є конкурентоздатною в світі, якщо
економічні інститути і політика країни забезпечують стійке і швидке
економічне зростання. Коен і Зісман розуміють КСП як «ступінь можливості
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країни за умов вільного і справедливого ринку продукувати товари і послуги,
які відповідають вимогам світових ринків при одночасному збереженні або
підвищенні реальних доходів своїх громадян [7].
На нашу думку є розбіжності в поняттях «зростання» та «розвиток». Ряд
дослідників ототожнюють дані поняття. Проте дані категорії співвідносяться як
«явище» і «сутність». Аргументом може бути те, що орієнтація економіки на
швидке зростання призводить до так званого «перегріву» і тим самим
зашкоджує розвитку останньої, перетворюючи його на свою протилежність –
антирозвиток. Усвідомлення такої загрози повинне знайти своє відображення в
концепції сталого розвитку. Тому критерієм КСП може бути соціальноекономічний розвиток. Останній прямо залежить від продуктивності
використання ресурсів території. Тому продуктивність використання ресурсів є
важливим критерієм конкурентоспроможності, оскільки саме продуктивність
забезпечує високий соціально-економічний розвиток. Продуктивність
господарства має підтверджуватися виробленням конкурентних товарів та
послуг. До того ж визначальною й результативною характеристикою такого
розвитку має бути зростання рівня доходів мешканців території, поліпшення
умов побуту й забезпечення ефективного відтворення населення.
Соціально-економічний розвиток і добробут, їх стійка позитивна
динаміка є загальновизнаними критеріями прогресу економіки і суспільства, а
конкуренція в ринковій системі - одна з фундаментальних складових
продуктивних сил, що забезпечують ефективне функціонування господарства
територій і, тим самим, є передумовою суспільного прогресу. Тому не виникає
сумнівів, що концептуальний зміст критерію ефективності господарства може
бути взятий за основу побудови критеріїв КСП регіону як цілісного суб'єкта,
що забезпечує розвиток і підвищення рівня життя населення країни загалом.
Звичайно, навряд чи окремий критерій КСП регіону міг би претендувати
на всю повноту змісту. Важливо, щоб дані критерії відображали вектори і цілі
довгострокового соціально-економічного розвитку регіону.
Отже, соціально-економічний розвиток, конкурентоздатні товари та
послуги й реальні доходи — основні критерії КСП. Тобто, можна було б
вважати конкурентоздатним регіон, який здатний продукувати товари і
послуги, що користуються попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках, і
забезпечувати на цій основі ефективний соціально-економічний розвиток і
підвищення рівня добробуту населення.
При цьому ми виходимо з відсутності дискримінаційної політики в
ринкових відносинах, оскільки протекціонізм щодо товарів своєї країни ставить
товари в неоднакове положення. В свою чергу дискримінація може
здійснюватися й відносно до населення, коли КСП товарів досягається за
рахунок низького рівня життя, використовування низької оплати праці,
пониження реальних доходів зайнятих. Такий шлях забезпечення КСП товарів і
послуг не може служити свідоцтвом справжній конкурентоспроможності.
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КСП можна розглядати як в статичному, так і в динамічному аспектах. В
статичному розумінні конкурентоспроможність - це здатність конкурувати
зараз. В динамічному аспекті конкурентоспроможність виявляється в здібності
до її підвищення, а не тільки в здібності до суперництва. Важливо також
утримати досягнутий рівень КСП. Таким чином, конкурентоспроможність - це
можливість регіонів пристосуватися до умов, що змінюються, з погляду
утримання та поліпшення позиції серед регіонів, що змагаються. Синтез такої
концепції представив Дж. Сакс[8].
Динамічний підхід полягає в забезпеченні зростання КСП, що, перш за
все, виявляється в конкурентоспроможності чинників виробництва і продукції
фірм регіону і, тобто «входів» (input) і «виходів» (output) фірм. Їх якість
залежить від загальних макроекономічних умов, але сам регіон, безумовно,
може вплинути на розвиток конкурентного середовища, сприяючи підвищенню
якості (в широкому економічному значенні) «входів» і «виходів» фірм регіону.
Цей вплив може виявлятися за допомогою посилення бюджетних обмежень,
податкової політики, адміністративних умов ведення бізнесу, зниження
трансакційних витрат бізнесу, поліпшення умов життя, за допомогою яких
формуються високоякісні спеціалізовані чинники виробництва. Цей вплив
може розповсюджуватися на систему навчання, охорону здоров'я, стан
навколишнього середовища, злочинність в регіоні тощо. КСП регіону пов'язана
з тим, наскільки створені в регіональному середовищі умови стимулюють
різних учасників регіонального господарювання на прояв ініціативи,
самоврядування і самоорганізацію.
Взаємозв’язки між елементами, що входять в систему
конкурентоспроможності регіону.
Регіональна КСП означає не лише здатність регіону ефективно
використовувати регіональні ресурси, але і здатність робити вплив на
макроекономічну політику, відстоювати інтереси регіону і формувати
необхідне внутрішнє середовище. Тобто регіон як суб'єкт господарювання в
конкурентних умовах може і повинен поводитися стратегічно, розробляючи
стратегію
і
тактику
розвитку,
що
забезпечує
підсумкову
конкурентоспроможність регіону. В зв'язку з цим простір, що оточує
виробників, повинен бути освоєний так, щоб у виробників була можливість
набуття конкурентної переваги.
Відзначимо ще таку характеристику КСП регіону як єдиного цілого - це
здатність отримувати вигоду з наявних ресурсів шляхом їх нових комбінацій,
тобто здатність до прагматизму і підприємництва (за Й. Шумпетером). КСП здатність виявляти, створювати і використовувати конкурентні ресурси раніше
інших, а конкурентним ресурсом регіону може бути все, що володіє ознакою
рідкості, і може бути відповідним чином піднесене потенційному споживачу.
Підприємницький підхід полягає у вибудовуванні унікальності регіону в
системі споживацьких переваг цільових ринків регіону. З цієї точки зору
неперспективних регіонів, на наш погляд, немає. Навіть такі віддалені регіони,
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як Місяць, знаходять збут серед потенційних споживачів (відомі випадку
продажу місячних ділянок).
Можна констатувати, що конкурентоздатний регіон — це такий регіон, в
якому існує можливість створення нових структурних комбінацій шляхом
використання людських і матеріальних ресурсів, завдяки чому можлива
комерціалізація продуктів регіону. Цій здатності повинна сприяти технічна і
соціальна інфраструктура, а також функціонуючі в регіоні зв'язки.
Отже, регіональний розвиток в сучасних конкурентних умовах припускає
систематичне зростання КСП регіону. КСП регіону включає стратегічність,
прагматизм, підприємництво, нововведення; залежить від конкурентних
переваг, тривалість володіння якими залежить від їх стійкості.
Конкурентоспроможність націлена на зростання життєвого рівня жителів і
господарського потенціалу регіону, який сприяє суспільно-економічному
розвитку країни.
Відносини із зовнішнім середовищем. Система конкурентоспроможності
покликана запобігати загрозам і використовувати сприятливі можливості
зовнішнього середовища. Звідси систему КСП можна розділити на дві
підсистеми: підсистему безпеки і підсистему розвитку. Підсистема безпеки
призначається для протидії загрозам, а підсистема розвитку повинна
оптимально використовувати сприятливі можливості зовнішнього середовища.
Виділяють активні і пасивні способи захисту системи. Пасивний захист не
припускає створення особливого механізму і полягає в стійкості системи до
зовнішніх і внутрішніх збурень. Основна загроза для регіону виходить від
конкурентного середовища, тому система безпеки повинна бути в першу чергу
направлена на боротьбу із загрозами зовнішнього середовища. Вони полягають
в тому, що регіони «відвойовують» у конкурентів обмежені ресурси. Крім того,
вони можуть прагнути здійснювати прямий вплив один на одного,
застосовуючи тим самим активну систему безпеки.
Активний захист припускає заходи з виявлення, запобігання та ліквідації
загроз зовнішнього і внутрішнього середовища. Для цих цілей система активної
безпеки регіону повинна здійснювати постійний моніторинг основних
параметрів середовища, виявляти їх відхилення від порогових значень та
визначати нові чинники. Організаційно ці функції виконуються різними
підрозділами. В, компаніях для цього організовуються служби безпеки і
стратегічної розвідки, в регіонах є звичайні державні служби безпеки. Проте
для забезпечення конкурентоспроможності регіону цього недостатньо. В
сучасних працях з просторової економіки існує думка, що розвиток
інформаційної конкуренції ставить задачу створення (у тому числі в регіоні)
комплексу інформаційно-стратегічної інженерії, що має на меті здатність
використовувати всю сукупність підсистем - приватних і державних для
виконання функцій безпеки.
Висновки. Таким чином, конкурентоспроможність регіону акумулює в
собі практично всі сфери соціально-економічного розвитку та рівні
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конкурентоспроможності певної території й забезпечується на основі
конкурентно-стратегічних рішень й ефективних управлінських заходів
регіональної влади і суб’єктів господарювання. При цьому, сьогоднішні умови
господарювання вимагають від регіонів ведення боротьби за обмежені природні
ресурси, дешеві кредитні ресурси, вітчизняні та іноземні інвестиції,
висококваліфіковану робочу силу, інформаційні ресурси й ін. В цих умовах
парадигма
регіональної
конкурентоспроможності
ставить
завдання
максимально раціонально й ефективно використовувати наявні конкурентні
переваги кожного регіону та створювати нові з метою забезпечення
збалансованого соціально-економічного розвитку й належного рівня життя
людей.
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ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Розглянуті особливості міжнародних відносин з приводу транзиту
природного газу через територію України. Обґрунтовано геополітичне
значення газотранспортної системи України в умовах, що склалися на
європейському газовому ринку.
Ключові слова: газотранспортна система, газовий ринок, міжнародні
відносини, транзит природного газу, геополітичне значення.
Рассмотрены особенности международных отношений в связи с
транзитом природного газа через территорию Украины. Обоснованно
геополитическое значение газотранспортной системы Украины в
сложившихся на европейском газовом рынке условиях.
Ключевые слова: газотранспортная система, газовый рынок,
международные отношения, транзит природного газа, геополитическое
значение.
The features of international relations concerning transit of natural gas
through territory of Ukraine are considered. The geopolitical value of the gastransport system of Ukraine in terms which was folded at the European gas market is
grounded.
Key words: gas transport system, the gas market, international relations, the
transit of natural gas, geo-political importance.
Вступ. Постановка проблеми. В умовах загострення проблеми
міжнародної енергетичної безпеки та підвищення частки блакитного палива в
світовому паливно-енергетичному балансі, що призвело до збільшення попиту
на російський природний газ з боку країн Західної та Центральної Європи,
особливого геополітичного значення набуває газотранспортна система України.
На передній план виходять трьохсторонні відносини між Російською
Федерацією, Україною та Європейським Союзом. Їх основною проблемою є
розбіжності в інтересах учасників, що призводить до загострення ситуації на
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дипломатичному рівні та обмеженого використання можливих потужностей
мережі газопроводів. На фоні цих подій, виникає необхідність визначення
пріоритетів розвитку газотранспортної системи України, з метою виконання
стратегічно важливих завдань, тісно пов’язаних з її функціональним
призначенням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання геополітичного
значення газотранспортної системи України висвітлено у працях багатьох
вітчизняних вчених: Є.Бойка, В.Гейця, Л.Гораль, О.Гудими, М.Данилюка,
Б.Данилишина, К. Діденка, І.Діяка, Д.Зеркалова, С.Кліменка, Я.Крикавського,
С.Лавринюка, А.Рубана, М.Садовського, О.Шандрівської, Л.Яцківського та ін.
Разом з тим воно потребує більш глибокого вивчення, у зв’язку з сучасними
змінами на європейському газовому ринку.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є з’ясування
геополітичного значення вітчизняної газотранспортної системи, в умовах нової
політичної та економічної ситуації в Україні, зокрема її впливу на відносини з
Російською Федерацією та країнами Західної та Центральної Європи –
ключовими фігурами на європейському газовому ринку.
Виклад основного матеріалу. Газотранспортна система України (рис.1)
є однією з найважливіших галузей національної економіки, функціонування
якої приносить відчутні надходження до Державного бюджету і являє собою
унікальний науково-технологічний комплекс, представлений сукупністю
магістральних газопроводів, під’їзних шляхів, захисних споруд, розподільчих
мереж, газосховищ, компресорних та газовимірювальних станцій. Вона не
тільки забезпечує Україні статус газової транзитної держави, а й є однією з
основних складових національної безпеки [3].
Україна географічно розташована між найбільшими газовидобувними
регіонами та користувачами природного газу у світовому масштабі і є однією з
найбільших транзитних країн світу. Через її газотранспортну систему щороку
проходить 120 – 140 млрд.
газу, у тому, числі 110 – 120 млрд.
у країни
Центральної і Західної Європи [5].
За рахунок надходжень від транспортування газу з Росії до країн Західної
Європи, Україна має можливість забезпечувати на 40% (30 – 32 млн.
) власні
потреби в цьому виді ресурсів. Тому пошук шляхів підвищення ефективності
функціонування газотранспортної системи повинен входити до складу
стратегічних завдань національної економіки України [1].
Коло зацікавлених сторін, їх інтереси та позиції стосовно використання
української газотранспортної системи у транзиті російського природного газу
до європейських країн визначаються, насамперед, їх статусом, як суб’єктів
євразійського газового ринку, а також станом і перспективами розвитку
останнього.
Відповідно, головними зацікавленими сторонами, крім самої України, є
Росія як найбільший на євразійському континенті виробник і транспортер
природного газу та ЄС, як найбільший його споживач.
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Для розуміння відносин, що на сьогодні склалися в цьому трикутнику
варто співставити інтереси трьох сторін (табл. 1).
Таблиця 1
Інтереси країн «газового трикутника»: Росія – Україна – ЄС
Інтереси України:
 ефективне
використання
газотранспортної системи;
 безперебійний
транзит до європейських
країн;
 диверсифікація
енергетичних потоків до
України за рахунок нових
країн-постачальників, як через
територію Росії, так і
оминаючи її;
 відкритий доступ до
російських магістральних
газопроводів третіх країн;
 забезпечення
конкурентних переваг
газотранспортної системи
України на євразійському
ринку газотранспортних
послуг;
 інтеграція до
єдиного газового ринку ЄС

Інтереси Росії:
 відновлення і зміцнення
провідної ролі в районі СНД;
 відновлення монополії на
постачання енергоносіїв з країн СНД до
Європи;
 посилення впливу на газові
сектори країн СНД, контролю над
газовими ресурсами країн Середньої
Азії;
 забезпечення геополітичної
стабільності та безпеки газопостачання;
 встановлення контролю над
газотранспортними системами країн,
що транспортують російський газ до
Європи.

Інтереси ЄС:
 залучення енергоносіїв країн СНД до Європи як альтернативних
ОПЕК і певною мірою енергоносіїв з Алжиру та Норвегії (з різних
причин);
 пріоритет співробітництва з Росією у питанні поставок
енергоносіїв;
 стабільне безперебійне газозабезпечення країн Європи з
російських джерел;
 забезпечення вільного доступу до російських трубопроводів для
створення конкуренції між виробниками газу;
 диверсифікація маршрутів і джерел постачання газу на
євразійському просторі.
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Росія має життєво важливі, як економічні, так і геополітичні інтереси в
Україні. Вона зацікавлена у зміцненні своїх позицій і в тому, щоб не допустити
домінування в Україні третіх сил. Виходячи з цього, Росія спрямовує свою
політику стосовно України на вирішення трьох головних стратегічних завдань:

захист і нарощування економічних позицій в Україні,
включаючи встановлення контролю над українською газотранспортною
системою;

збереження стабільності в Україні;

розвиток двостороннього співробітництва.
ЄС в свою чергу є крупним споживачем російських енергоносіїв,
причому російські джерела використовуються з метою уникнення надмірної
залежності від постачань з країн Перської затоки. Тому політика ЄС стосовно
Росії передбачає:

можливі європейські інвестиції до паливно-енергетичного
комплексу Росії для розширення її газоекспортних можливостей;

підвищення внутрішніх російських тарифів на газ, що
призведе до скорочення споживання та вивільнить частину газу для
експорту;

можливість форсованого будівництва газопроводів у
західному напрямку, що дозволить нарощувати російський експорт до
Європи.
ЄС усвідомлює, що повний контроль Росії над газовими ресурсами та
транзитними шляхами до Європи може призвести до підвищення цін на газ для
європейських споживачів, проте не втручається у процеси експансії Росії до
газових секторів країн СНД, намагаючись захистити свої інтереси шляхом
переговорів [4].
З точки зору України ситуація, що склалася в трьохсторонніх відносинах
виглядає наступним чином.
Певний час у відносинах між країнами пострадянського простору
існувала практика бартерних операцій і нижчих порівняно з європейськими
країнами цін на енергоносії, передусім на газ. Зі збільшенням цін на цей вид
палива виникла спокуса використовувати газовий чинник для політичного
впливу на країни, котрі тим чи іншим чином залежать від імпорту газу.
Внаслідок цього зросла напруженість у відносинах між Росією і країнами
колишнього Радянського Союзу, котрі в силу тих чи інших обставин
отримували блакитне паливо за неринковою ціною, що розраховувалася на
основі політичних домовленостей і залежала від ступеня лояльності
керівництва цих держав до Росії.
Внаслідок приходу до влади опозиційних політичних сил у 2004 р.
Україна перестала відповідати критеріям лояльного партнера Росії, що знайшло
відображення у прагненні перегляду ціни на газ для України у зимовий період
2005-2006 рр. у напрямі різкого її зростання. Крім цього, холодна зима,
ймовірно, призвела до порушення балансу газу російського «Газпрому», що
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могло змусити його керівництво вдатися до нетрадиційних засобів для
маскування проблем із забезпеченням виконання зобов’язань за чинними
контрактами з європейськими споживачами. У результаті газового конфлікту
окремі країни Європи недоотримали частину законтрактованого газу, а Україна,
опинившись перед загрозою економічного і соціального колапсу, була змушена
піти на запропоновані Росією умови.
Через невирішеність базової проблеми – встановлення ринкових цін на
газ – енергетична криза повторилася у 2009 р. Внаслідок впливу низки чинників
конфлікт набув небувалої гостроти. Апогеєм конфлікту стало повне
припинення постачання газу до України та його транзиту територією України
до європейських країн.
Попри те, що Україна була підготовлена до такого сценарію розвитку
подій завдяки запасам газу в газосховищах, вона підписала досить важкі і
невигідні контракти з Росією на купівлю і транзит російського газу своєю
територією. В результаті цього як НАК «Нафтогаз України», так і уряд йшли на
безпрецедентні кроки протягом 2009 р., аби виконати взяті на себе
зобов’язання, використовуючи всі доступні механізми залучення кредитів
всередині і за межами України. Незважаючи на десятирічний термін підписаних
між Росією і Україною документів, у будь-який момент можна було очікувати
розгортання нового конфлікту через порушення Україною умов щодо сплати і
відбору законтрактованих обсягів російського газу.
Зважаючи на це, ЄС став приділяти велике значення проектам
диверсифікації джерел постачання і шляхам доставки енергоносіїв. Найбільш
пріоритетними стали проекти «Північний потік», який активно лобіювався
Росією і низкою західноєвропейських країн і «Набукко», що мав забезпечити
прямий доступ європейських компаній до каспійських енергоресурсів в обхід
Росії. Крім цього, Європейська Комісія закликала країни-члени ЄС
розбудовувати підземні сховища газу і з’єднувальну інфраструктуру між
різними країнами, виділивши для цього 2,6 млрд. євро кредитних ресурсів.
18 грудня 2009 р. Україні було запропоновано стати членом
Європейського енергетичного співтовариства.
Однак передумовою отримання фактичного членства у цій організації є
прийняття нового закону про газовий ринок в Україні відповідно до положень
третього газового пакета ЄС, а також здійснення низки реформ в
енергетичному секторі.
8 липня 2010 р. Верховна Рада прийняла Закон «Про засади
функціонування ринку природного газу», проте чергові президентські вибори в
Україні привнесли суттєві корективи у розвиток енергетичної співпраці між
Україною та ЄС. Енергетична безпека знову перейшла з площини міжнародних
відносин у площину двосторонніх відносин між Україною і Росією. Зокрема, це
продемонструвала угода про зниження ціни на газ в обмін на пролонгацію
договору щодо перебування Чорноморського флоту на території України, яка в
черговий раз підтвердила використання Росією «газової проблеми» як
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політичного інструменту впливу, а також повернення України до практики
отримання енергоносіїв за нижчими від ринкових цінами в обмін на політичні
та економічні поступки. Це ще більше загострює взаємини України з ЄС в
енергетичній сфері, оскільки перешкоджає переходу на загальноєвропейські
стандарти її функціонування. Часткова адаптація європейського законодавства
за вибірковим принципом може призвести до його неефективності у
налагодженні функціонування національної енергетики та сформувати
можливості для непрозорих дій.
Особливе занепокоєння викликають широкомасштабні інфраструктурні
проекти Росії, покликані забезпечити прямий доступ газу до низки країн-членів
ЄС в обхід транзитних країн, насамперед України. Пропагуючи підвищення
безпеки енергопостачання, за допомогою обхідної інфраструктури, Росія може
отримати можливість маніпулювати обсягами постачання енергоносіїв,
передусім природного газу, використовуючи технічні особливості роботи
газопроводів лише за умови наявності відповідних обсягів транспортованого
газу для забезпечення підтримання оптимального тиску в мережі.
Однак при цьому інтерес Росії до української газотранспортної системи і
підземних газосховищ є і буде залишатися високим, попри різного змісту заяв
очільників «Газпрому». Це пояснюється їх ключовим значенням для
забезпечення повноцінної ролі головного диспетчерського пункту газових
потоків упродовж всього року, зокрема, в періоди найбільшого зростання і
спаду попиту на газ у зимовий і літній періоди, що не здатний забезпечити
жоден із пропонованих маршрутів газопроводів в обхід України [3].
Висновки. Сьогодні Україна має реальні перспективи щодо посилення
своєї ролі як транзитної держави, завдяки вигідному геополітичному
положенню, помноженому на вагомий радянський спадок у вигляді потужної,
ефективно діючої газотранспортної системи. Вона має давати позитивні
результати у багатьох аспектах розвитку вітчизняної економіки у
геополітичному контексті, в умовах зростання попиту на природний газ.
Основною перепоною на шляху забезпечення цього попиту за рахунок
газотранспортної системи України є суперечки з Росією, що мають чітко
виражений політизований характер.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Досліджена функціонально-компонентна структура медико-географічної
системи, охарактеризовано місце медико-географічної системи у
господарському комплексі країни та її зв’язки з іншими галузями господарства.
Ключові слова: медико-географічна система, регіональна медикогеографічна система.
Исследована
функционально-компонентная
структура
медикогеографической системы, охарактеризовано место медико-географической
системы в хозяйственном комплексе страны и ее связи с другими отраслями
хозяйства.
Ключевые слова: медико-географическая система, региональная медикогеографическая система.
Functional-component structure medico geographical system study, describe
place medico geographical system in commercial complex country and hers
connection with other sector of the national economy.
Keywords: medical-geographic system, regional medical-geographic system.
Вступ. Постановка проблеми. Структурна перебудова економіки країни
та комерціалізація всіх галузей господарства піднімає питання пошуку нового
місця в системі господарства держави зокрема і для такої соціальної сфери як
медицина. Сучасному медико-географічному комплексу властиві збільшення
платних медичних послуг, що призводить до комерціалізації системи охорони
здоров'я, впровадження різноманітних форм власності та використання
маркетингових операцій. В стадії інтенсивного розвитку перебувають сьогодні
медичне страхування, фінансування та ціноутворення медичної допомоги,
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ринок медичних послуг, приватний сектор та підприємницькі форми діяльності
у медичній сфері.
Аналіз останніх досліджень та виявлення невирішених проблем
Дослідження медико-географічної системи базується на теорії і методології
суспільної географії, розробках таких вчених як О.І. Шаблій, М.Д. Пістун, О.Г.
Топчієв, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко [3]; теоретико-методичних положеннях
географії послуг (В.М. Юрківський, І.М. Дудник, О.О. Любіцева [1], Т.І.
Шпарага, Л.П. Запорожан), а також досліджень з рекреації та туризму (О.О.
Бейдик, В.І. Стафійчук, Н.В. Фоменко) та медицини (О.Ф. Возіанов, В.Ф.
Москаленко, В.М. Пономаренко, О.О. Приходський).
Формування цілей, постановка завдання. Метою роботи є розкриття
місця медико-географічного комплексу в системі медико-географічних
досліджень регіонів на сучасному етапі підвищеної уваги до вирішення
соціальних проблем населення. Виходячи з мети дослідження у роботі
реалізуються наступні завдання: 1) охарактеризувати місце медикогеографічної системи у господарському комплексі країни, 2) виявити зв’язки з
іншими галузями господарства.
Виклад основного матеріалу Медико-географічна система (МГС) - це
сукупність явищ, процесів та об’єктів, пов’язаних із лікуванням і
профілактикою стану здоров’я населення [2]. Суб’єктом цієї діяльності є
людина, опікування якої станом свого здоров’я об’єднує процеси
захворювання, лікування та використання закладів охорони здоров’я і
санаторно-курортного лікування в єдину систему.
Функціонально-компонентною структурою цієї системи є:
І). природно-ресурсний потенціал території, який може бути спрямований
на оздоровлення та лікування (наприклад бальнеологічні ресурси), або навпаки,
слугує фактором ризику (наприклад забруднення атмосфери чи наявність
хвороботворних мікроорганізмів);
ІІ). Населення як споживач медичних послуг та кадровий потенціал для
надання цих послуг. Слід враховувати характер розселення, щільність
населення, структуру зайнятості, вікову структуру, рівень життя та інші
соціально-демографічні характеристики, такі як захворюваність, в тому числі
інфекційними хворобами, поширення ВІЛ-СНІД, травматизм тощо.
ІІІ). Медична інфраструктура – сукупність закладів, діяльність яких
спрямована на профілактику та лікування населення. Медична інфраструктура
належить до соціальної інфраструктури території і представлена стаціонарними
та пересувними об’єктами. До стаціонарних об’єктів належать: лікарні
(загального типу та спеціалізовані), поліклініки, фельдшерсько-акушерські
пункти (ФАП), аптеки, станції швидкої допомоги, санепідеміологічні станції,
санаторії, санаторії-профілакторії, пансіонати, бази відпочинку, дитячі табори.
До пересувних: машини швидкої допомоги, пересувні лабораторії та
діагностичні кабінети.
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Таким чином в межах МГС можна виділити за характером діяльності дві
підсистеми: І. медико-лікувальну; ІІ. курортно-оздоровчу.
Регіональний
медичний
комплекс
характеризується
такими
особливостями: 1) компонентна структура РМГС поділяється на ряд складових
елементів (компонентних підсистем), які мають конкретні функціональні
призначення; 2) РМГС - це така система, що має внутрішню диференціацію
своїх складових; 3) кожен елемент функціонально-компонентної структури
РМГС відповідає видам медичної допомоги (первинній, вторинній, третинній) і
залежить від них; 4) для РМГС властива взаємопов'язаність усіх структурних
компонентів з іншими на основі спільної кінцевої мети, завдання, використання
та надання інформації; 5) цілісність охороно-оздоровчого процесу, яка
обумовлює роботу всіх функціонально-компонентних систем як єдиного
комплексу, та віддзеркалює системні властивості РМГС; 6) функціональнокомпонентна структура РМГС завжди знаходиться у відповідності з
територіальною структурою, у міських поселеннях та сільській місцевості вона
різна; 7) усі РМГС формуються на територіях певного рангу (область, регіон,
адміністративний район).
Організація та функціонування РМГС здійснюється внаслідок
безперервної взаємодії системи управління, економіки охорони здоров'я, кадрів
та роботи медичних закладів і установ, матеріально-технічної бази,
інфраструктури, ринкових механізмів та ринку медичних послуг.
Підприємства медичної галузі, локалізовані на певній території,
функціонують як відкрита система, стабільність розвитку якої гарантована
комплексністю складових медичної галузі і пропорційністю між нею та іншими
складовими суспільно-географічного комплексу території.
Інтегрованість медичної індустрії в певний суспільно-географічний
комплекс визначається тіснотою взаємодії з іншими його складовими. В
медико-географічній системі компоненти та елементи соціально-демографічної
структури, представлені населенням з властивими йому демографічними
характеристиками, системою розселення та господарювання, є одночасно
трудовими ресурсами та споживачами медичного обслуговування.
Господарські
структури,
представлені
господарським
та
інфраструктурним комплексами даної території та системою територіального
управління, забезпечують переважно зовнішні системні зв’язки даної МГС. Як
будь-яка складова національного господарства, медико-географічна система
споживає енергію, що забезпечується паливно-енергетичним комплексом,
сировину та матеріали (комплекс по виробництву конструкційних матеріалів),
воду (водогосподарський комплекс). Для безпосереднього функціонування
МГС необхідна матеріально-технічна база, що створюється будівельною
індустрією, продукти харчування, що постачаються АПК, транспортні засоби та
транспортна мережа, ремонтна та будівельна база, трудові ресурси певної
кваліфікації. Отже, з одного боку, господарський комплекс території сприяє
розвиткові МГС, а з іншого, МГС впливає на розвиток господарського
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комплексу через створення попиту на певні товари та послуги. Між
господарством та медико-географічною системою як його складовою існують
тісни вертикальні та горизонтальні зв’язки.
Зв’язки з господарством поділяються за характером, напрямом,
інтенсивністю тощо. За характером виділяють виробничо-технологічні,
ресурсно-енергетичні, організаційно-управлінські, інформаційні зв’язки. За
напрямом – прямі та зворотні, за інтенсивністю – безпосередні та
опосередковані. Наявність прямих та зворотних безпосередніх зв’язків дає
змогу виділити галузі виробництва, що безпосередньо впливають на розвиток
та функціонування медико-географічної системи. Для забезпечення цього
функціонування можливе створення організаційно-виробничих структур, свого
роду “функціональних каналів”, за допомогою яких діє цей зв’язок: АПК –
харчування у оздоровчих та лікувальних закладах; будівництво – об’єкти
медико-географічної інфраструктури; сфера обслуговування, інші галузі
невиробничої сфери та інженерна інфраструктура загального користування –
об’єкти МГС; транспорт та транспортна мережа – транспортне забезпечення
МГС.
Дві перші виконують виробничо-постачальні функції і можуть мати
масштабні горизонтальні зв’язки, що охоплюють значну територію. Вони
формують регіональні територіально-господарські системи того чи іншого
таксономічного рівня залежно від розгалуженості, дальності зв’язків та складу
об’єктів. Об’єкти третього “каналу” локалізовані на певній території (населений
пункт, агломерація), вони безпосередньо задіяні в медичній сфері і формують
місцеві (або локальні) територіально-господарські системи. Транспорт входить
до обох систем, пов’язуючи їх в єдину господарську систему країни, до складу
якої включаються також виробництва, що забезпечують функціонування всього
народного господарства. Вони зв’язані з медичною галуззю здебільшого
опосередкованими через виробництва першої групи зв’язками, а також
безпосередніми прямими та зворотними зв’язками.
Таким чином, серед галузей, що забезпечують функціонування медичної
сфери, можна виділити галузі регіональної орієнтації (будівництво, деякі види
АПК та невиробничої сфери, галузі промислового виробництва), що мають
широкі розгалужені зв’язки, дальність яких обумовлена техніко-економічними
характеристиками, та галузі місцевої орієнтації (сфера обслуговування
населення, приміський АПК, галузі соціальної сфери).
За тіснотою зв’язків і відповідними напрямками мультиплікаційних
впливів галузі господарського комплексу можна поділити на ті, що працюють
на всю медичну галузь (будівництво, галузі невиробничої сфери тощо), і ті, що
працюють на певні галузі медичної сфери (АПК – харчування, транспорт –
транспортні послуги, туризм та рекреація – курортно-оздоровчі заклади).
Висновки. Отже, медико-географічний комплекс в системі господарства
держави має розвиватися на основі наступних принципів: 1. цілісності –
передбачає повну інтеграцію галузі у регіональну і національну господарську
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систему, 2. достатності послуг, 3. сталості – забезпечення екологічної і
соціальної ефективності за дотримання екологічних вимог.
Список використаних джерел:
1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти).
Навч. посібник. - К., «Альтерпрес», 2003.- 436с.
2. Мартусенко І.В. Територіальна організація медичного комплексу
Вінницької області: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київ. нац. ун-т
ім. Т.Шевченка. — К., 2005.
3. Олійник Я. Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії/ Олійник
Я. Б., Степаненко А.В.- Київ: Знання, 2002. – 204 с.
УДК 911.3

Капустяний О.О., асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Розглянуто суспільно-географічні аспекти вивчення транспорту.
Розкрито особливості територіальних транспортних систем та зміст
транспортної доступності як найважливішого виду транспортногеографічних відношень.
Ключові слова: географія транспорту, територіальна транспортна
система, транспортно-географічні відношення, транспортна доступність.
Рассмотрено
общественно-географические
аспекты
изучения
транспорта. Раскрыто особенности территориальных транспортных
систем и сущность транспортной доступности как важнейшего вида
транспортно-географических отношений.
Ключевые
слова:
география
транспорта,
территориальная
транспортная
система,
транспортно-географические
отношения,
транспортная доступность.
The human-geographic aspects of research of transport are explored. The
features of territorial transport systems and the essence of the transport accessibility
as an important type of transport and geographic relationships are disclosed.
Key concepts: transport geography, territorial transport system, transport and
geographic relationships, transport accessibility.
Вступ. Постановка проблеми. Виконуючи свою головну функцію
переміщення великих обсягів вантажів і пасажирів на близькі, середні та далекі
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відстані якомога швидше, безпечніше і комфортніше, транспорт в останні
десятиліття, поряд із засобами комунікації, перетворився на основний
матеріальний носій процесу глобалізації та інтернаціоналізації економіки і
суспільства. Збільшилися швидкість перевезень, обсяги транспортних потоків
між країнами та регіонами світу, став більш жорстким поділ за спеціалізацією
окремих видів транспорту (контейнерні, нафтові, газові) і транспортних вузлів
(контейнерні термінали і порти, логістичні центри).
Розглядаючи
взаємозв’язок
«транспорт–населення–природа–
господарство» на певному просторовому рівні, слід зазначити, що виникають
проблеми збалансування транспорту та всіх сфер життєдіяльності населення,
для вирішення яких необхідна ефективна транспортно-інфраструктурна
політика. Її реалізація значною мірою залежить від підходів, пріоритетів та
оцінки
транспортно-інфраструктурної
доступності,
визначення
ролі
регіональних транспортних систем у збалансованому соціально-економічному
та екологічному розвитку територій
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичним аспектам суспільногеографічного дослідження транспорту значна увага приділена у працях
С. В. Бернштейна-Когана, В. М. Бугроменка, А. Л. Валесяна, Г. А. Гольца,
І. В. Нікольського, Б. Б. Родомана, І. А. Сєміної, С. А. Тархова, С. Б. Шліхтера
та інших.
Формулювання цілей статті. У статті поставлена мета поглиблення
теоретичної бази суспільно-географічного дослідження транспортних систем.
Виклад основного матеріалу. Необхідною передумовою комплексного
суспільно-географічного дослідження є врахування транспортного фактору в
розвитку територіально-господарських систем. Адже, по-перше, транспорт є
індикатором територіальних особливостей і найважливішим компонентом
соціально-економічної якості місць [1]. По-друге, транспорт розподіляє і
регулює зв’язки, обмежуючи операційний простір, іншими словами, виступає
«замикачем території» [2]; є джерелом територіальних інверсій і важливим
формуючим чинником для антропогенних територіальних структур [9].
Транспорт визначає суттєві характеристики систем розселення, зокрема їх
допустимі розміри і структуру, виходячи з відносно сталих лімітів часу на
поїздки, і можливостей транспорту максимально реалізувати цей ліміт, тобто
мова йде про самоорганізацію населення за допомогою транспортної системи
[2].
На думку М. М. Казанського [6], географи повинні вивчати транспорт у
трьох аспектах: 1) як одну з економічних передумов розвитку і розміщення
інших галузей господарства; 2) як обслуговуючу ланку виробничотериторіальних комплексів, а також як один з елементів інфраструктури; 3) як
самостійну галузь господарства.
Сучасний суспільно-географічний підхід до вивчення транспорту
передбачає насамперед дослідження особливостей і закономірностей
територіальної взаємодії, в процесі якої реалізуються інформаційні властивості
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території, формується територіальна структура господарства. Технікоекономічні особливості транспорту, його економічна статистика та інші
галузеві розділи є доповнюючими елементами (а не визначальними) в
географічному вивченні транспорту [1]. Більше значення мають не власне
транспортні засоби, а інфраструктурні компоненти, які відображають
особливості території. Це означає, що в суспільно-географічних дослідженнях
на перший план виходять завдання підвищення надійності та маневрування
господарськими зв’язками за рахунок суто територіальних особливостей
транспортних мереж (наприклад, їх конфігурації) [10].
Головна особливість розвитку транспортної мережі пов’язана з тим, що
потужність транспортних комунікацій і їх окремих елементів можна
збільшувати лише частково – «дискретно». Зміна обсягів перевезень
здійснюється безперервно і характеризується більш-менш плавною залежністю,
яка має стрибкоподібний характер лише в окремих умовах і на окремих
напрямках перевезень. Тому збільшення потужності транспортних комунікацій
не може здійснюватися в строгій відповідності зі зростанням перевезень, що
зумовлює складне техніко-економічне завдання вибору доцільного рівня
фактичної потужності транспортних споруд.
До основних територіальних функцій транспорту належать просторова
інтеграція, територіальне зв’язування (комунікаційна функція), транзит,
подолання простору, транспортне обслуговування території та населення [11].
Просторовою особливістю транспорту, на відміну від промисловості та
сфери послуг (для них характерним є точкове розміщення), сільського
господарства (ареальний характер розміщення), є лінійно-мережевий та
вузловий характер розміщення об’єктів транспорту у просторі. У географії
транспорт загального користування традиційно ділиться на залізничний,
автомобільний, морський, річковий, повітряний (авіаційний), трубопровідний,
міський. Різні види транспорту, взаємодіючи між собою на території,
утворюють транспортні системи (рис. 1).
За кількістю видів транспорту розрізняють мономодальні (одновидові)
транспортні системи (розвинений один вид транспорту, який домінує над
іншими видами, які розвинені слабо) та полімодальні (або багатовидові;
розвинені кілька видів транспорту, але з різним ступенем). Полімодальні
транспортні системи бувають повними (розвинуті всі види транспорту), або
неповними (немає одного чи кількох видів транспорту). У науках про транспорт
полімодальна транспортна система країни в цілому, що характеризується
інтенсивною взаємодією між окремими видами транспорту, отримала назву
єдиної транспортної системи [11].
Основним об’єктом вивчення географії транспорту є територіальна
транспортна система як комплекс видів (або один вид) транспорту в
обмеженому соціально-економічному просторі, що утворює цілісну систему. У
цьому просторі відбувається активна взаємодія різних видів транспорту, які
взаємно доповнюють один одного і одночасно конкурують між собою за
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напрями перевезень, зони тяжіння (хінтерланди) чи окремі транспортні лінії.
Територіальна транспортна система відрізняється від транспортної системи
наявністю транспортно-географічних відношень.
Галузева структура
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Залізнично-автомобільні
(залізнично-морські)
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Залізничні
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Автотранспортні

Трубопровідні станції
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Рис.1. Схема транспортної системи [8]
Транспортні системи включають в себе лінійну і вузлову інфраструктуру
(шляхи, транспортні лінії, мережі цих ліній; транспортні вузли і центри),
транспортні засоби (рухомий склад), транспортні потоки. Ці елементи пов’язані
між
собою
транспортно-географічними
відношеннями
(просторовофункціональними властивостями і зв’язками), які В. М. Бугроменко [1]
позначив терміном «транспортно-географічний процес».
Основними транспортно-географічними відношеннями є:
‒ транспортне тяжіння;
‒ транспортна близькість або віддаленість;
‒ транспортна доступність;
‒ транспортна зв’язність;
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‒ транспортна прохідність (проникненість) території;
‒ просторова нерівномірність (поляризація, концентрація і дисперсія) у
розподілі транспортних вузлів, ліній та потоків;
‒ транспортно-географічне положення;
‒ транспортне освоєння території.
Найважливішим видом транспортно-географічних відношень є
транспортна доступність, яка являє собою просторовий резерв маневрування
транспортними зв’язками. Вона є специфічним територіальним ресурсом і
однією з найважливіших умов розвитку конкретної території. Одним із завдань
суспільної географії є проведення оцінки транспортної доступності, а також
аналіз її впливу на ефективність ведення господарства.
Доступність можна розглядати як сукупність реальних і потенційних
можливостей даного місця для соціально-економічної діяльності [1], а також як
джерело вивільнення вільного часу, спрощення сполучення та збільшення
продуктивності праці [4; 12]. Транспортна доступність подібно доходам, що
відображають рівень життя, характеризує умови життя в тому чи іншому місці
[13]. При підвищенні доступності (середня швидкість переміщення
збільшується в r раз) в r*2/3 разів зменшується число центрів тяжіння [3].
Важливим видом територіальних ресурсів є диспозиційні ресурси, тобто
особливі умови території, що створюються взаємним розташуванням об’єктів
господарства і природи. Ці умови можуть бути вигідними (сприятливими) і
невигідними, що потребують додаткових витрат. До диспозиційних ресурсів
належать транспортно-географічне положення і його аналоги, зокрема,
інтегральна транспортна доступність, в основі якої лежать різноманітні
конфігурації транспортних мереж.
Інтегральна транспортна доступність – це ймовірність досягнення будьякого пункту (поселення) території з будь-якого іншого із заданою швидкістю
або за заданий проміжок часу. Інтегральність транспортної доступності
виявляється в тому, що остання виступає не як зручність зв’язку до одного або
кількох пунктів (транспортних вузлів), а показує можливість маневрування
вантажними і пасажирськими зв’язками одночасно для всіх транспортних
пунктів і вузлів. Таким чином, інтегральна транспортна доступність відображає
позиційно-технічну надійність соціально-економічних зв’язків у регіоні і є
характеристикою його транспортно-географічного положення [11].
При суспільно-географічному аналізі регіональних територіальних
транспортних систем слід проводити рейтинг адміністративних одиниць за
якістю їх транспортно-інфраструктурного обслуговування, рівнем складності
просторової структури та технічного стану транспортної мережі. При цьому
виділяються зони з кращою (прицентрові території) та гіршою транспортною
доступністю (периферійні території). Для будь-якої території характерні
контрасти між центром і периферією, які стають причиною виникнення та
відтворення соціально-економічних диспропорцій. Останні можна розглядати і
як нерівність транспортних можливостей споживання благ гарантованого
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соціального мінімуму. Для нормальної життєдіяльності необхідно, щоб місця
діяльності людей, установи побутового та культурного обслуговування, зони
відпочинку були досяжними з місць проживання [10].
Таким чином, від транспортної доступності у значній мірі залежать
матеріально-технічна база, обсяг виконуваних послуг, форми діяльності мережі
організацій, що обслуговують матеріальне споживання та побут населення.
Тому характеристика транспортної доступності є невід’ємним елементом
проектування комплексних транспортних схем міст, складання районних
планів, модулів оцінки міських земель, та використовується при визначенні
ефективності сільськогосподарського виробництва та оцінки якості життя і
надійності систем шляхів сполучення в регіоні [11].
При суспільно-географічному дослідженні територіальної транспортної
системи слід враховувати морфологічні, генетичні та функціональні
особливості, що виявляють її системний характер і функції [7]:
‒ структурність (поділ на складові елементи різного виду);
‒ ієрархічність структурних елементів;
‒ цілісність, що виявляється територіально і функціонально;
‒ підтримка певного рівня взаємопов’язаності;
‒ системний, загальний, міжвідомчий характер діяльності;
‒ нерівномірність завантаження і споживання продукції окремих видів;
‒ динамічність (зміна стану у часі);
‒ певний рівень надійності як найважливіша умова цілісності та
ефективності роботи;
‒ прояв основного ефекту функціонування поза транспортною системою.
Таким чином, розвинена і ефективно функціонуюча транспортна система:
‒ формується тільки на базі досить розвинутого господарського
комплексу, при наявності певної кількості і якості просторових ресурсів
(територій) [9];
‒ є міжгалузевим комплексом, що обслуговує і реалізує зв’язки у всіх
галузях виробництва і для всіх категорій населення [5];
‒ характеризується цілісністю, ієрархічністю, взаємопроникненням і
синтезом видів транспорту [9];
‒ має певний резерв маневрування господарськими зв’язками [10].
Слід зазначити, що організована транспортна система загального
користування, якою б вона не була значною і самодостатньою, не може бути
ізольована від транспорту спеціального користування. Звідси випливає
необхідність умовного розширення меж транспортної мережі та включення до
її складу промислового транспорту, що є доцільним при плануванні і
проектуванні в суспільно-географічних районах, транспортних вузлах і
промислових зонах.
При плануванні територіального розвитку транспортної мережі слід
враховувати [10]:
‒ забезпечення потреб господарства і населення в перевезеннях, маючи на
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увазі визначені моменти часу, врахування якості мережі як додаткового ресурсу
соціально-економічного розвитку регіону;
‒ поліпшення функціонування транспортної системи за рахунок
збільшення, в першу чергу, швидкості руху, а не навантаження на вісь
(автомобіля, вагона);
‒ відмінності і узгодження інтересів територій різних ієрархічних рівнів;
‒ забезпечення просторово-часової єдності територій проживання та
господарської діяльності.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, суспільна
географія розглядає транспорт як елемент території, тісно пов’язаний з
конкретними природними та соціально-економічними умовами. Головною
властивістю транспорту є зв’язування всіх елементів територіальної структури
господарства і розселення населення в єдину систему шляхом переміщення
(перевезення) транспортними лініями людей, вантажів (товарів), інформації та
енергії.
Тому перспективним напрямком подальших досліджень є вивчення
процесів
управління
територіальними
транспортними
(транспортнологістичними) системами як засобом забезпечення конкурентоспроможності
транспортної галузі в Україні.
Список використаних джерел:
1. Бугроменко В. Н.
Транспорт
в
территориальных
системах
/
В. Н. Бугроменко. – М.: Наука, 1987. – 112с.
2. Гольц Г. А. Транспорт и расселение / Г. А. Гольц. – М.: Наука, 1981. – 248 с.
3. Гусейн-Заде С. М. О зависимости размеров территориальных единиц от
транспортной освоенности территории / С. М. Гусейн-Заде // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 5. География. – 1983. – № 6. – С. 31–37.
4. Дидерихс Ф. Ф. Об особенностях оценки городских территорий /
Ф. Ф. Дидерихс
//
Экономические
проблемы
оптимизации
природопользования. – М.: Наука, 1973. – С. 144–150.
5. Единая транспортная система: учебн. для вузов / под ред. В. Г. Галабурды. –
М.: Транспорт, 1997. – 295 с.
6. Казанский Н. Н. Экономико-географические аспекты единой транспортной
сети СССР / Н. Н. Казанский // Вопр. географии. – М., 1968. – № 75. – С. 78–
106.
7. Макроусов В. Н. Основы территориальной организации транспорта /
В. Н. Макроусов. – Саратов: Изд.-во Саратов. ун-та, 1990. – 16 с.
8. Редін В. Особливості територіальної організації транспортної діяльності в
Харківській області / В. Редін // Міжрегіональний збірник наукових праць.
«Часопис соціально-економічної географії». – 2008. – № 5 – С. 112–115.
9. Родоман Б. Б. Эволюция моноцентрических транспортных сетей /
Б. Б. Родоман // Изв. РАН. Сер. геогр. – 1994. – № 3 – С. 14–23.
10. Семина И. А. Географические особенности изучения транспорта /
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

183

И. А. Семина // «Актуальные проблемы географии и геоэкологии». – 2009. –
Вип. 1 (5) [Електронний ресурс] // Электронное научное издание
«Актуальные проблемы географии и геоэкологии» [сайт]. – Режим доступу:
http://geoeko.mrsu.ru/2009-1/pdf/10_Semina.pdf. – Назва з екрана.
11. Тархов С. А. География транспорта как отраслевая географическая наука /
С. А. Тархов, И. А. Семина // «Актуальные проблемы географии и
геоэкологии». – 2009. – Вып. 1 (5) [Електронний ресурс] // Электронное
научное издание «Актуальные проблемы географии и геоэкологии» [сайт]. –
Режим доступу: http://geoeko.mrsu.ru/2009-1/pdf/12_Tarhov.pdf. – Назва з
екрана.
12. Якшин А. М. Графоаналитический метод в градостроительных
исследованиях и проектировании / А. М. Якшин, Г. М. Говоренкова,
А. И. Стрельников. – М.: Стройиздат, 1979. – 204 с.
13. Öberg S. Methods of describing physical access to supply points / S. Oberg –
Lund: Royal University of Lund, Department of Geography, 1976. – 141 p.
УДК 911.3

Сировець С. Ю., к.г. н., ас.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена суспільно-географічному підходу до визначення
територіальної
структури
рекреаційно-туристичної
діяльності.
Обґрунтовано суспільно-географічну сутність рекреаційно-туристичної
діяльності.
Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, територіальна
структура рекреаційно-туристичної діяльності, територіальна організація
рекреаційно-туристичної діяльності.
Статья посвящена общественно- географическому подходу к
исследованию территориальной структуры рекреационно-туристической
деятельности.
Раскрыта
общественно-географическая
сущность
рекреационно-туристической деятельности,
Ключевые
слова:
рекреационно-туристическая
деятельность,
территориальная структура рекреационно-туристической деятельности,
территориальная организация рекреационно-туристической деятельности.
The article is devoted to the development of the science-based principles of the
human and geographic study of the territorial structure of the recreation and tourist
activity. It was justified the socio-geographical nature of the recreation and tourist
activity.
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Постановка проблеми дослідження. Рекреаційно-туристична діяльність
(РТД) розглядається в географії туризму, туризмології, економіці туризму,
менеджменті туризму, маркетингу туризму та інших дисциплінах, об’єктом
дослідження яких є туризм, спираючись на сутність туризму як мобільної
форми споживання послуг, яка базується на доланні простору та пов’язана з
територією, характером природного, соціально-культурного та економічного
середовища діяльності людини. На сучасному етапі розвитку туризму географія
туризму, спираючись на діючі суспільно-економічні закони та ринкові
механізми, розкриває існуючі та моделює найефективніші форми
територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Теоретико-методологічною
базою дослідження стали основні положення суспільної географії, викладені у
працях науковців: Е.Б. Алаєва, С.І. Іщука, Я.Б. Олійника, М.Д. Пістуна, А.В.
Степаненка, О.Г. Топчієва, О.І. Шаблія; географії туризму, туризмології,
менеджменту туризму, маркетингу туризму – А.Ю. Александрової, О.О.
Бейдика, Ю.О. Вєдєніна, Н.П. Зачиняєва, І.В. Зорина, В.К. Кіптенко, Ф.
Котлера, М.П. Крачила,
О.О. Любіцевої, В.С. Преображенського, І.Г.
Смирнова, І.Т. Твєрдохлєбова,
Т.І. Ткаченко, Н.С. Фальковича, Дж.К.
Холловея, А.І. Яковенко.
Виклад основного матеріалу. Основою побудови теоретичної моделі
територіальної структури (ТС) РТД виступає теорія центральних місць
Кристаллера. Створення реальної моделі пов'язане з аналізом трьох основних
складових: рекреаційно-туристичних ресурсів, діяльності
виробника
рекреаційно-туристичних послуги (РТП) і поведінки споживача в просторі та
часі. РТП надаються в певних центрах обслуговування, які мають певний ранг
(визначається номенклатурою, обсягом та інтенсивністю). Центри більш
низького рангу мають РТП тільки найнижчого рангу і невеликий набір РТП.
Центри обслуговування вищого рангу поряд з РТП нижчого рангу будуть мати і
РТП вищого рангу. В межах певної території формується ієрархія центрів
обслуговування – розміщення частин (елементів) цілого від вищого до
нижчого. Пропорційність і взаємне розміщення різних форм територіального
зосередження РТД розкриває ТС, яка фактично, визначається поєднанням
пунктів, центрів, вузлів, які формують різноякісні функціональні райони
рекреаційно-туристичного обслуговування. Важливу роль в реалізації взаємодії
між елементами ТС, як у внутрішньому, так і в зовнішньому аспекті
функціонування, відіграє транспортна сітка, яка визначає лінії прямих і
зворотних просторових зв'язків як між окремими компонентами туристичної
індустрії, так і іншими компонентами суспільної системи. Чітко виражена
ресурсна орієнтація РТД обумовлена тим, що елементи територіальної
структури не можуть покривати значні території повністю, а прив'язані до місць
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концентрації ресурсів, що визначають спрямованість туристичних потоків і
зосередження підприємств, які їх обслуговують. Таким чином, можна виділити
зони обслуговування рекреаційно-туристичних потоків (рис 1).
Зона обслуговування рекреаційно-туристичних потоків
Центральна

Базова

Перспективна

Тривалість обслуговування туристичних потоків
Коротко-, середньо- і довгострокове

Коротко- і середньострокове

Короткострокове

Мотиваційна різноманітність
Висока

Середня

Низька

Характеристика зон
За завершеними
маршрутами будь-яких
типів; формуються
навколо центрів найвищих
рангів, які можуть
виступати як початкові і
кінцеві пункти
самостійних маршрутів.

За лінійно-радіальними
напрямками, які формують
фрагменти складних за
конфігурацією маршрутів;
виникають навколо центрів,
які виконують роль
проміжних точок окремих
завершених маршрутів.

За радіальними напрямками,
які виступають складовими
маршрутів, що охоплюють
попередні зони на базі
потужностей центрів
найнижчого рангу, які
функціонують як додаткові.

Рис. 1. Функціональні зони в організації комплексного обслуговування
туристичних потоків
Функціональні зони в цілому співпадають з культурно-історичними
центрами регіону, а сукупність територіально роз'єднаних зон, що виконують
однакову функцію, дозволяє визначити функціонально-територіальні сегменти
пропозиції на туристичному ринку. Конфігурація маршрутів в залежності від
компактності розміщення різнорангових центрів дозволяє виділити регіональні
системи рекреаційно-туристичного обслуговування.
Типи елементів ТС рекреаційно-туристичної діяльності виділені за
такими критеріями, як рівень РТЦ та характер РТД, яка його забезпечує (обсяг
та характер попиту, кількість закладів, що надають РТП, їх потужність, клас
обслуговування, спеціалізація, міра територіальної концентрації та
диференціації). Відповідно до визначених критеріїв встановлені такі
типологічні ознаки (табл. 1). У запропонованій ієрархічній системі типів
елементів ТС РТД чітко прослідковується ряд тенденцій: а) дестинації вищого
порядку містять в повному обсязі цикли РТД дестинацій нижчого порядку; б)
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диверсифікація ринку РТП внаслідок виникнення нових видів РТД веде до
ускладнення ТС, оскільки не обов’язково новий вид РТД формує малий пункт,
а найчастіше концентрується в елементах ТС більш високого ієрархічного
порядку; в) диференціація РТД внаслідок посилення конкуренції серед
суб’єктів РТД має привести до збільшення кількості елементів ТС нижніх
порядків (малих пунктів та пунктів).
Таблиця 1.Типи елементів територіальної структури рекреаційно-туристичної
діяльності
лемент ТС

Відповідність
адміністративнотериторіальній
одиниці

Типологічні ознаки

Ознаки
Розташовані підприємства індустрії туризму різної
потужності, типів спеціалізації, підпорядкування, спрямовані
на надання різноманітних послуг від економ класу до класу
«люкс» протягом року і забезпечення різноманітних
мотиваційних потреб на різних видових ринках.
Мають достатньо стійкий місцевий ринок із згладженою
сезонністю, що структурований відповідно номенклатурі
попиту, яка характерна для даної території. Розташовані 10-15
підприємств індустрії туризму, що надають різноманітні РТП
в межах річного РТЦ.
Характеризується наявністю стійкого масового споживчого
ринку з структурно диференційованим попитом та нестійким
ринком, який формується під впливом пропозиції. Є основою
формування кластерів РТД. Розташовані 4-9 закладів, що
надають РТП переважно середнього класу із незначним
відсотком обслуговування вищої категорії: заклади
розміщення, харчування, музеї та ін. Дестинації виступають
складовою туристичних маршрутів. Забезпечують сезонну
РТД на спеціалізованих ринках.

Столичний
вузол

Столиця

Вузол

Велике місто або
міська агломерація.
Обласні центри.

Центр

Районні центри,
міські поселення
середньої та великої
людності (до 100 тис.
чол.)

Пункт

Поселення (сільське,
селище міського
типу, мале місто)

Розташовані декілька закладів (2-3), що надають РТП, серед
яких є готелі, заклади харчування, наявні дестинації
місцевого значення, яка має можливість
виступати
складовою туристичного маршруту районного значення.
Забезпечують тижневий рівень РТЦ.

Малий пункт

Поселення (сільське,
селище міського
типу, мале місто)

Розташований хоча б один заклад, що надає РТП, наявні
дестинації місцевого значення, що забезпечує тижневий та
добову РТД у вузькоспеціалізованих сегментах турринку та
екскурсійну діяльність

Генералізованим виразом ТС РТД у вигляді взаємозумовленого
поєднання її та зв’язків між ними є опорний туристичний каркас. Його
конфігурація забезпечена характеристикою управлінської структури,
відображає основні риси територіальної організації РТД. В цілому ж
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регіональний тип ТС, що утворюється в результаті сукупної дії локалізуючих
факторів, найчастіше комбінований з елементів лінійно-вузлової, радіальної,
багатоядерної конфігурації. При дослідженнях територіальних аспектів
суспільно-географічних процесів і явищ оперують поняттям «територіальна
організація». Територіальна організація РТД визначається як розміщення на
певній території підприємств індустрії туризму, споживачів їх послуг та
рекреаційно-туристичних ресурсів із системою необхідних зв’язків і відносин
на основі збалансованого розвитку. Графічне зображення моделі формування
територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності представлене на
рисунку 2.
Середовище турбізнесу

Рекреаційно-туристична діяльність
Самодіяльна

Приміська

Організована

Дачна

Клуби

Туристичні фірми

Суб'єкт РТД
Агенти туристичного ринку

Екскурсанти

Внутрішні туристи

Міжнародні туристи

Фактори територіальної організації РТД
Територіальна
диференціація попиту

Генеруючі
Рівень соціальноекономічного розвитку

Рекреаційно-туристичне
положення території
Ресурсна забезпеченість
території

Реалізуючі

Рівень розвитку
туристичної галузі

Рис. 2. Принципова модель формування територіальної організації
рекреаційно-туристичної діяльності
Висновки. Теоретичною основою досліджень територіальної організації
рекреаційно-туристичної діяльності виступає концепція територіальних
рекреаційних систем (ТРС) як базисна модель (ресурсна основа), розроблена
В.С. Преображенським, яка поступово трансформується в сучасну модель –
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модель кластерів (бізнесові засади), розроблену М.Портером, який визначає
поняття «кластер» як групу географічних розміщених поруч взаємопов’язаних
підприємств та пов’язаних з ними організацій (навчальні заклади, органи
державної влади, інфраструктурні компанії), які діють в певній сфері та
взаємодоповнюють один одного.
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IV. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
УДК 911.3

Мезенцев К.В., д-р геогр. н., Яковенко Є.В., студ.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проаналізовано процеси трансформації економічного розвитку Сумської
області протягом останнього десятиліття. Виявлено особливості
структурно-галузевих та структурно-просторових трансформацій. В основу
дослідження покладено аналіз динаміки структури зайнятості населення,
обсягів валової доданої вартості та реалізованої продукції за секторами
економіки. Визначено перспективні шляхи подальшого розвитку регіону.
Ключові слова: трансформація, регіон, економічний розвиток,
територіальна концентрація, динаміка.
Проанализированы процессы трансформации экономического развития
Сумской области на протяжении последнего десятилетия. Выявлены
особенности структурно-отраслевых и структурно-пространственных
трансформаций. В основу исследования положен анализ динамики
структуры занятости населения, объемов валовой добавленной стоимости
и реализованной продукции по секторам экономики. Определены
перспективные пути дальнейшего развития региона.
Ключевые слова: трансформация, регион, экономическое развитие,
территориальная концентрация, динамика.
The transformation of economic development in Sumy region over the last
decade is analized. Specific of structural-sectoral and structural-spatial
transformations are revealed. The studies are based on the dynamics of employment
structure, gross value added and products sold by sectors. Main ways of the further
region development are defined.
Key words: transformation, region, economic development, territorial
concentration, dynamics.
Постановка проблеми. Протягом останніх двох десятиліть в Україні
істотно загострилися регіональні проблеми економічного розвитку. Особливо
це стосується зростаючої міжрегіональної диференціації та просторової
поляризації господарської діяльності, неефективності галузевої структури
господарства та зайнятості населення. Подібні проблеми мають місце не тільні
на рівні країни, але й у межах окремих регіонів, зокрема, в Сумській області.
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Сучасний стан та тенденції економічного розвитку Сумської області свідчать,
що функціонуюча на сьогодні модель господарювання не створює в достатній
мірі необхідних внутрішніх джерел для ефективної модернізації та позитивної
трансформації економіки регіону. Тому вивчення перетворень в економіці,
виявлення причинно-наслідкових зв’язків та їх врахування в управлінні
розвитком регіону є важливим науковим завданням.
Трансформація процесів економічного розвитку регіону – це кількісні та
якісні зміни галузевої і територіальної структури виробництва та зайнятості
населення, концентрації господарської діяльності та системи управління
економікою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що дослідженню
питань трансформації господарства України присвячено значну кількість
наукових праць. Теоретичні засади дослідження економічного розвитку
закладено у працях економіко-географів та економістів Г. Балабанова,
О. Гладкого, І. Горленко, В. Захарченка, С. Іщука, М. Маниліча, Я. Олійника,
Г. Підгрушного, Я. Побурка та багатьох інших. Проте просторові аспекти
економічних трансформацій в межах окремих регіонів залишаються менш
вивченими.
І. Горленко виділяє чотири типи трансформаційних процесів у
виробничій сфері – галузево-компонентну трансформацію (зменшення в
структурі виробництва частки традиційних і зростання частки інноваційних
галузей), функціональну (переспеціалізація виробництва, зміни в технологіях,
матеріально-технічній базі тощо), територіальну (територіальна деконцентрація
виробництва, винесення з найбільших промислових вузлів і агломерацій
екологічно небезпечних і непрофільних виробництв) та організаційноуправлінську (перебудова організаційних структур, перерозподіл функцій між
державними, місцевими та підприємницькими структурами та ін.) [Горленко, с.
18].
В. Захарченко визначає такі типи трансформаційних процесів у
промислових
територіальних
системах:
структурної
трансформації
(реструктуризації),
функціональної,
організаційної
та
управлінської
трансформації [Захарченко, с. 67].
Метою даної статті є аналіз двох аспектів структурної трансформації
економічного розвитку Сумської області протягом останнього десятиліття –
структурно-галузевих та структурно-просторових трансформацій.
Структурно-галузеві трансформації. У структурі зайнятості населення
Сумської області у 2004-2009 роках найбільша частка зайнятих стабільно
припадає на сферу послуг (рис. 1). Проте, якщо у 2004 році в даному секторі
економіки зайнятими були 51,4% населення, то у 2009 – 59,3%. Частка зайнятих
у промисловості значно поступається сері послуг і має тенденцію до
скорочення. Якщо у 2004 році в промисловості зайнятими були 24,9%
населення, то у 2009 році – 23,0%. Зайнятість в сільському господарстві є
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найнижчою в області і характеризується найвищими темпами скорочення:
17,7% у 2009 році проти 23,8% у 2004.
Порівняння динаміки структури зайнятості населення в Сумській області
та в Україні в цілому свідчить про відповідність загальнодержавній тенденції
(рис. 2): зростає зайнятість у сфері послуг та істотно зменшується в сільському
господарстві. Проте, рівень зайнятості у сфері послуг в Сумській області є
нижчим від загальноукраїнського, як у 2004 році, так і в 2009 році. І, навпаки,
частка зайнятих в промисловості та сільському господарству перевищує
відповідні показники в Україні.
Іншим важливим індикатором структурно-галузевих трансформацій
процесів економічного розвитку Сумської області є валовий регіональний
продукт (ВРП). Проте в межах регіону, зважаючи на доступність даних у
ретроспективі, доцільніше використовувати показник валової доданої вартоісті
(ВДВ).
Зміни в структурі зайнятості населення Сумсь кої області у
2009 році , порівняно з 2004-им
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Рис. 1. Зміни в структурі зайнятості населення Сумської області за 20042009 роки
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Рис. 2. Зміни в структурі зайнятості населення Сумської області та
України
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Розглянемо структуру ВДВ Сумської області за період 2001-2008 роки
(рис. 3). Динаміка частка сфери послуг також характериується позитивною
динамікою. Так, якщо у 2001 році частка сфери послуг у ВДВ області становила
34,2%, то у 2008 – 44,6%. Водночас відбувається постійне скорочення частки
сілського господарства: з 25,4% до 13,4%. Частка промисловості є порівняно
стабільнорю і становить приблзно 42%.
Отже, така динаміка структурно-галузевих траснформацій, з одного боку,
свідчить про відповідність загальносвітовим тенденціям терціаризації
економіки, але водночас становить загрози для стійкого розвитку сільських
територій, де частка зайнятих у сільському господарстві залишається
непропорційно високою. Зростання частки сфери послуг відбувається
передусім за рахунок зростання кількості зайнятих у сфері торгівлі та
фінансоовї діяльності.
Динаміка структури в алов ої доданої в артості
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Рис. 3. Динаміка структури валової доданої вартості в Сумській області
Структурно-просторові
трансформації.
Процеси
структурнопросторової трансформації проявляються у зміні рівнів територіальної
концентрації та просторової поляризації економічного розвитку.
Їх аналіз проведено в розрізі адміністративних районів Сумської області
на основі обрахунку показника концентрації економічної діяльності:

Визначення рівня сконцентрованості різних видів господарської
діяльності в регіоні здійснювалося за такою методикою: якщо на три
найбільших за показником райони припадає понад 75% реалізованої продукції,
то відповідний вид господарської діяльності є висококонцентрованим, 45-75% –
середньо-концентрованим, менше 45% – розосередженим.
Зосередження промислового виробництва в Сумській області є
висококонцентрованим – на три райони з найбільшою часткою реалізованої
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продукції галузі у 2009 році припадало 76,3% (рис. 4). Порівняно з 2001 роком
це значення зросло на 1,8%. Тобто рівень поляризації промислового
виробництва в регіоні істотно зростає. Майже 85% реалізованої продукції
промисловості припадає на Сумський, Охтирський, Тростянецький та
Шосткінський райони (включаючи міста обласного підпорядкування,
розташовані на їх території). При цьому частка Сумського району за цей період
зросла на 18% (з 37%у 2001 році до 55% у 2009). Частка Охтирського району
скорочується (з 30% до 11,6%). Третю позицію в області за часткою
реалізованої промислової продукції займають Тростянецький та Шосткинський
райони (коефіцієнт концентрації коливається в діапазоні 7-9%). В інших
районах Сумської області частка реалізованої продукції промисловості не
перевищує 1% (за виключенням Роменського та Конотопського).

Рис. 4. Динаміка концентрації обсягів реалізованої продукції
промисловості та сфери послуг у Сумській області
Такі дані свідчать про негативну тенденцію до зростання концентрації
промислового виробництва в обласному центрі та його приміській зоні. Тобто
відбувається істотна просторова поляризація промислової діяльності, а загальне
скорочення промислового виробництва відбувається за рахунок периферійної
частини області.
Зосередження обсягів реалізованої продукції у сфері послуг у Сумській
області також є висококонцентрованим (рис. 4). Якщо у 2002 році цей показник
становив 77,9%, то у 2009 році – вже 82,1%. Основні обсяги виробленої та
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реалізованої продукції сфери послуг сконцентровані у м. Суми та Сумському
районі (у 2002 р. – 61,0%, у 2009 – 65,8%). Тобто відбувається зосередження
«третинного сектора» економіки в обласному центрі та його приміській зоні, у
той час як у переважній більшості інших районів коефіцієнт концентрації не
перевищує 2,5% (2009 рік). Лише Конотопський, Шосткинський та Роменський
райони мають частку реалізованої продукції сфери послуг у межах 4-11%.
Отже, у сфері послуг спостерігається ще вищий рівень просторової
поляризації, що є негативною тенденцією, яка призводить до формування
обширної периферії, стимулює подальший відтік з неї населення. Збереження
цієї тенденції поглиблюватиме економічну відсталість решти районів області
порівняно з Сумами та приміською зоною.
Зважаючи на доступність статистичної інформації для дослідження
динаміки просторових трансформацій в сільському господарстві Сумської
області за основу було взято показники обсягу виробництва зернових культур
та молока (як товарів, що суттєвою мірою визначають спеціалізацію галузі
регіону).
Виробництво зернових культур в Сумській області є розосередженим
(рис. 5). Частка виробництва зернових у 2000 році у трьох районах з
найбільшими значеннями становила 31,9%, у 2009 році – 28,9%. Максимум
коефіцієнта концентрації виробництва зернових припадає на Сумський,
Роменський, Конотопський та Буринський райони (8-12%). Спостерігається
тенденція до зменшення концентрації виробництва зернових у Сумському
районі (з 14,2% у 2000 році до 9,5% у 2009 році). Найнижчий рівень
концентрації виробництва зернових у північних районах області (СерединоБудський, Ямпільський, Шосткинський), що відповідає особливостям зональної
спеціалізації.
Щодо виробництва молока, то воно також характеризується
розосередженістю (на найбільші за обсягами виробництва три райони припадає
34-38% протягом досліджуваного періоду) (рис. 5). Спостерігається тенденція
до підвищення рівня концентрації виробництва молока у Сумському (17,4% у
2009 році) та Конотопському (12,1%) районах, що пояснюється потребами
центральних міст. Найнижчий рівень концентрації виробництва молока також
відповідає зональним особливостям – північні Ямпільський, СерединоБудський, Шосткинський, Кролевецький райони.
Висновки. Загалом Сумська область в системі загальнонаціонального і
регіонального вимірів відноситься до регіонів з нереалізованими
можливостями, гострими економічними проблемами, низькими порівняно з
іншими регіонами України темпами економічного зростання, низькою
конкурентоспроможністю на внутрішньому і зовнішньому ринках. Хоча за
обсягами інвестицій в основний капітал Сумська область знаходиться в останні
роки у першій десятці регіонів України (7-9 місця), а за результатами 2010 року
увійшла до п’ятірки лідерів за обсягами залучення прямих іноземних інвестицій
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та очолила загальнодержавний рейтинг за їх динамікою, проте це поки що не
забезпечило суттєвих позитивних зрушень у розвитку господарства регіону.

Рис. 5. Динаміка концентрації обсягів виробництва
зернових культур та молока в Сумській області
Структурно-галузеві трансформації в регіоні характеризуються
зростанням частки та значення сфери послуг та суттєвим зменшенням частки
сільського господарства. Водночас структурно-просторові трансформації
свідчать про поглиблення поляризації території. Зосередження промислового
виробництва та сфери послуг є висококонцентрованим і рівень концентрації у
обласному центрі та приміському районі зростає. Отже, рівень периферизації
решти території збільшується.
Збереження існуючих тенденцій матиме негативні наслідки. Тому існує
необхідність реалізації регіональних програм оптимізації структури зайнятості
населення, відродження промислового потенціалу регіону (передусім за
межами обласного центру). Стимулом для розвитку прикордонних районів
може стати повномасштабне використання потенціалу єврорегіону
«Ярославна», що включає територію Сумської та Курської (Російська
Федерація) областей.
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Рутинський М. Й.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТАНДОРТНОЇ ТЕОРІЇ ЙОГАННА ТЮНЕНА ДЛЯ
ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СТАНОВЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ПРИМІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Досліджено продуктивність застосування основних положень
штандорної теорії “кілець розміщення” Йоганна Тюнена для аналізу історикогеографічних особливостей становлення локальної приміської територіальної
рекреаційної системи. Штандортну модель покладено в основу вивчення
історико-географічних чинників формування довкола м. Львова приміської
територіальної рекреаційної системи у другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст.
Ключові слова: штандортна теорія, історико-географічний аналіз,
територіальна рекреаційна система.
Исследовано производительность применения основных положений
штандорнои теории “колец размещения” Иоганна Тюнена для анализа
историко-географических особенностей становления локальной пригородной
территориальной рекреационной системы. Штандортная модель положена в
основу изучения историко-географических факторов формирования вокруг
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Львова пригородной территориальной рекреационной системы во второй
половине XIX – начале ХХ вв.
Ключевые слова: штандортная теория, историко-географический
анализ, территориальная рекреационная система.
Investigated the performance of basic provisions shtandor theory placement of
rings Johann Tyunen for the analysis of historical-geographical peculiarities of the
local suburban territorial recreation system. Shtandort model as the basis for the
study of historical-geographical factors forming around the suburbs of the city Lviv
territorial recreation system in the second half of the ХІХ – early ХХ century.
Key words: Theory of Shtandort, historical-geographical analysis, territorial
recreation system.
Актуальність теми. Документально історію становлення в околі м.
Львова приміської територіальної рекреаційної системи слід розпочинати з
1576 року – дати першого наукового опису найдавнішого українського
бальнеологічного курорту Шкло19 поблизу Львова. Однак, вести мову про
складання цілісної Львівської приміської ТРС коректніше з другої половини
ХІХ ст., коли відбулися процеси формування її каркасно-геопросторової
структури та функціональної спеціалізації. У тому ж таки ХІХ ст. у працях
видатного німецького ученого Йоганна Тюнена та його послідовників
сформувалася штандортна теорія – перше логістично-математично-наукове
підґрунтя для моделювання оптимальної геопросторової організації
життєдіяльності соціуму у навколишньому середовищі. Дослідницький
потенціал використання теорії і методології штандорту ще далекий від
вичерпання; методичний інструментарій штандорту досі ефективно
використовується у сучасних реґіонально-економічних, геополітичних та
географічних дослідженнях. З огляду на це, актуальним питанням, на нашу
думку, є оцінка перспективності використання інструментарію теорії
штандорту у рекреаційній географії, зокрема, як у перспективно-, так і в
ретроспективно-географічному
моделюванні
структурно-геопросторової
еволюції ТРС.
Останні дослідження з проблематики. Класиками штандортних теорій є
німецькі учені Йоганн Тюнен, Вільгельм Лаунхардт, Альфред Вебер, Вільгельм
Кристаллер, Аугуст Льош; у теоретико-методологічний арсенал вітчизняної
економічної та соціальної географії ці теорії уведено видатними російськими й
українськими географами ХІХ – першої половини ХХ ст. [див. 2, 7]. Серед
сучасних українських учених, останні дослідження яких розвивають теорію
геопросторової організації рекреаційної сфери, у першу чергу слід назвати О.
О. Бейдика, О. О. Любіцеву, П. О. Масляка, I. B. Смаля, Н. М. Сажнєву, І. М.
Яковенко, С. П. Кузика, В. І. Стафійчука, М. Й. Рутинського та ін. [див. 1, 5, 6 і
Першою писемною згадкою про цілюще сірководневе джерело “Вонячка” поблизу с. Шкло є грамота про
передачу Яворівських земель польським королем Казимиром IV в оренду галицькому боярину Петрові
Шаматульському, датована 1456 р.

19
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ін.]. Водночас, актуальними і сьогодні є питання подальшого вдосконалення
теоретико-методологічної бази та методичного інструментарію досліджень
внутрішньої структурно-геопросторової організації рекреаційної сфери.
Сучасні ринкові закономірності постсоціалістичної трансформації історично
сформованих вітчизняних ТРС різного таксономічного рангу вимагають
подальших досліджень та критичного переосмислення класичних ринкових
теорій раціональ-ної територіальної організації господарства, і зокрема,
рекреаційного господарства.
Мета статті – дослідити продуктивність застосування основних
положень штандорної теорії “кілець розміщення” Йоганна Тюнена для аналізу
історико-географічних особливостей становлення локальної приміської
територіальної рекреаційної системи.
Виклад основного матеріалу. В основу перших наукових критеріїв
обґрунтування геопросторової організації явищ природно-суспільної взаємодії
покладені теорії географічного детермінізму (провідну роль у розвитку
суспільства відіграють географічне положення і природні ресурси (Шарль Луї
де Монтеск’є, Елізе Реклю) та штандорту (з нім. standort – сприятливе
місцезнаходження). Штандортна теорія розміщення сформувалася у ХІХ ст.
завдяки працям Й. Г. фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера.
Фундатором штандортної теорії є Йоганн Генрих фон Тюнен (1783–1850).
У своїй роботі “Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства і
національної економії” (Гамбург, 1826) він уперше обґрунтував наявність
об’єктивних закономірностей розміщення товарного виробництва, зокрема,
сільськогосподарського виробництва.
Й. Тюнен уперше використав метод абстрагування від реальної дійсності
(геопросторове моделювання). Застосовуючи цей метод, Й. Тюнен змоделював
гіпотетичну ізольовану територію, що складається з одного міста,
розташованого в центрі великої, абсолютно однорідної у всіх напрямках
рівнини, що дає змогу виявити вплив чинника відстані на вигідність ведення
сільського господарства і транспортування продукції галузі. Такий підхід є
найбільш продуктивним і при моделюванні приміської територіальної
рекреаційної системи на ранніх стадіях її формування, коли саме відстань і
транспортна доступність виступають лімітуючими чинниками освоєння
мешканцями міста того чи іншого рекреаційного ресурсу.
В окреслених Й. Тюненом ідеальних умовах навколо центрального міста
утворюються концентричні пояси різного діаметра (так звані кільця Тюнена). У
кожному з них панує своя система господарювання і виробляється чітко
передбачений набір продуктів, які реалізуються споживачам міста. Оскільки всі
інші умови однакові, саме відстань від центру споживання і зумовлені нею
транспортні витрати впливають на спеціалізацію та рівень інтенсивності
господарювання у кожному з поясів.
Не викликає заперечень, що в умовах обмежених фінансових
можливостей й ліміту вільного часу саме відстань від центру споживання і
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зумовлені нею транспортні витрати є головною детермінантою
геопросторового розподілу масових потоків утилітарної і уїк-ендової рекреації
в межах приміської ТРС. Отже, можливості використання моделі кілець
розміщення Й. Тюнена набагато ширші й аж ніяк не обмежуються оптимізацією
зон розміщення різних видів сільськогосподарської діяльності. Використання
цієї моделі у рекреаційно-географічних дослідженнях особливостей
становлення приміських ТРС дає науковий результат, максимально наближений
до реальних умов.
За моделлю Й. Тюнена, оптимальною схемою розміщення
сільськогосподарського виробництва є система таких концентричних поясів
навколо міста:
1 – інтенсивного приміського господарства, де виробляється
нетранспортабельна продукція. За аналогією, ми схильні виділяти пояс
інтенсивної стаціонарної рекреації, тобто кільце з готельних, відпочинкових і
оздоровчих закладів по периферії міста з максимальною щільністю уздовж
транспортних артерій в’їзду/виїзду з міста на периферію;
2 – лісового господарства. Цей пояс має чітку аналогію з лісопарковим
поясом великого міста, який виконує рекреаційну функцію і приймає найбільш
масові потоки маятникової одноденної рекреації городян (піки її, закономірно,
припадають на вихідні і святкові дні);
3-6 – рослинництва й тваринництва (від інтенсивного до екстенсивного).
За аналогією, ми схильні виділяти пояс, в межах якого розвиваються локальні
санаторно-курортні комплекси, малі курортні поселення й осередки
краєзнавчого туризму;
7 – натурального господарства (полювання, рибальство та архаїчні форми
екстенсивного господарства). За аналогією, ми схильні виділяти пояс
сільського зеленого туризму по периферії приміської ТРС.
Дослідження Й. Тюнена, зокрема сама ідея поясності розміщення, дали
великий поштовх серії подальших студій над розвитком теорії штандорту. Так,
німецький учений Вільгельм Лаунхардт (1832–1918), слідом за Й. Тюненом,
також вважав транспортний чинник вирішальним для розміщення промислових
підприємств. У працях “Визначення раціонального штандорта промислового
підприємства” (1882) і “Теорія мережевого планування” (1888) учений
тригонометрично обґрунтував методи знаходження пункту оптимального
розміщення окремого промислового підприємства відносно джерел сировини й
ринків збуту продукції. Це т. зв. метод вагового трикутника. Його вербальна
суть зводиться до теореми: вірний вибір місця розташування промислового
підприємства детермінований необхідністю мінімізувати транспортні витрати
на постачання сировини для виробництва та готових виробів до споживача.
Такий транспортно-логістичний підхід вважаємо продуктивним при
моделюванні місцерозташування у ТРС підприємств, які виробляють для
готельно-відпочинкових і санаторно-курортних закладів окремі засоби
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виробництва (наприклад, лікувальні грязі чи фітосировину) та натуральну
продовольчу продукцію.
Німецького економіста Альфреда Вебера (1868–1958) сучасна наука
називає фундатором багатофакторної теорії розміщення промисловості, яка
ґрунтується на методах кількісного аналізу (математичного моделювання) [2].
Теорія А. Вебера викладена в роботі “Про штандорт промисловості. Т. 1. Чиста
теорія штандортa” (“Über den Standort der Industrie. Bd. 1: Reine Theorie des
Standorts” (1909).
Як і в його попередників, геопросторова модель А. Вебера представляє
собою гіпотетичну ізольовану, тобто замкнуту у господарському відношенні
територію, в межах якої наявні енергетичні й інші ресурси, робоча сила,
розгалужена мережа транспорту. В такій моделі найдоцільнішим місцем
розміщення нового промислового підприємства А. Вебер вважав те місце, де
підприємство працювало б із найменшими витратами з урахуванням сили
впливу трьох орієнтаційних чинників: транспорту, дешевої робочої сили й
концентрації виробництва. Вага (сила впливу) останнього чинника,
синергетично взаємодіючи із транспортною доступністю, дедалі частіше є
визначальною у сучасній територіальній організації рекреаційної діяльності і
зумовлює процеси територіальної концентрації рекреаційного сервісу та
курортної урбанізації (див. [3, 4]).
Засадничі принципи штандортних теорій розміщення продовжують з
успіхом використовуватися і в наші дні, скажімо, у рекреаційно-географічних
(моделювання ТРС) чи природоохоронно-географічних дослідженнях
(функціональне зонування біосферних заповідників).
У даному дослідженні ми взяли за основу положення штандорної теорії
“кілець розміщення” Йоганна Тюнена для аналізу історико-географічних
особливостей становлення Львівської приміської територіальної рекреаційної
системи.
Початок ХХ ст. за ринковою орієнтацією індустрії оздоровлення має
певні аналогії із початком ХХІ ст. Дедалі зростаючий попит породжував
пропозицію – мала місце тенденція “приходу” курортних технологій у великі
міста. У наші дні свідченням цієї тенденції є поява у містах низки SPA-центрів,
де використовують курортні технології на базі поєднання фізіо- та гідротерапії.
Аналогічна ситуація мала місце у м. Львові на межі ХІХ – ХХ ст., коли поряд з
міськими клініками й госпіталями у садово-парковій зоні по периферії
історичного центру відкрилися якісно нові заклади курортного типу –
лікувальні пансіонати, санаторії та водооздоровчі заклади, в основі
функціонування яких лежало ефективне поєднання фізіо- та гідротерапії.
Найвідоміший тогочасний “Путівник курортами та кліматооздоровчими
місцевостями Галичини” д-рів С. Левицького, М. Орловича, Т. Пращила так
описував санаторно-курортний потенціал м. Львова:
“Львів має цілу низку санаторіїв, будинків здоров’я, приватних
лікувальних закладів… Санаторій д-ра К. Солецького розташований біля вул.
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Личаківської, оточений просто-рим садом… Оздоровча інфраструктура
передусім складається із взірцевої дієтичної кухні… оснащення для ванн
звичайних, мінеральних, газових, спектральних, гальванічних,.. інгаля-торію…
Заклад цілком певно заслуговує на увагу найвищих верств суспільства” [10,
s.106].
Шкло
Яворів

Лелехівка
Янів

Брюховичі
В.Голоско
Рудно
Зимна Вода
Кіселька

Городок

Маріївка
Винники

В.Любінь
Пустомити

Рис. 1. Картосхема внутрішньої структурно-геопросторової організації
Львівської приміської ТРС наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. згідно з теорією
штандорту20.
“Заклад оздоровчих купалень д-ра В. Сербенського (вул. Скрижинського,
10 – бічна Личаківської) функціонує впродовж цілого року згідно з
найновішими вимогами медичної науки і бальнеотехніки та дає змогу особам,
які не можуть виїхати на курорт, лікуватися в купальнях у Львові. Заклад має
оснащення для купалень мінеральних (усіх різновидів), газових, радонових,
трав’яних, грязевих, саун з гарячим повітрям (апарати Bier–Polano), а також
перший у реґіоні радоновий еманаторіум… Вишколений персонал прислуги і
сталий лікарський контроль доповнюють риси організації закладу – першого
такого типу в нашому краї” [10, s.108].
“Водолікувальний заклад 21 і санаторій д-ра Адама Маєвського у Львові
біля Стрийсь-кого парку. Лікування водою, масажем, електрикою,
вісь максимальної витягнутості в ідеалі концентричної штандортної моделі співпадає з королівським трактом
– історичним шляхом із міста Львова до найдавнішого й найпопулярнішого у XVII – XVIII століттях курорту
України – водолічниці Шкло.
21
Водолікувальний заклад початку ХХ століття за ефективністю поєднання фізіо- та гідротерапії та за
суспільно-рекреаційним статусом слід прирівнювати до елітного SPA-цент ру початку ХХІ століття.
20
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електромасажем, ультрафіолетові купелі” [10, s. 89]. Також у Львові
функціонували санаторій д-ра Євгенія Вайгля під керівництвом К. Солєцького
(вул. Оттона Гаушера, 11), санаторій для нервово хворих д-ра Я. Святковського
(вул. Дверницького, 52), водолікувальний заклад д-ра Є. Ковальського (вул.
Академічна, 10), пансіонат “Анюта” (вул. Романовича, 11), пансіонат “Полонія”
(вул. Баторія, 34), заклад здоров’я д-ра К. Виржиковського (вул. Баторія, 38).
Бальнеотерапевтичний потенціал названої групи елітарних львівських
водооздоров-чих закладів не поступався кращим курортам Західної Європи. У
Львові забезпечений рекреант міг дозволити собі “купелі аромотерапевтичні,
грязеві, газові (кисневі і вуглекислі), з дубильними речовинами, гірчичні,
хвойні, йодовані, лужні, пінолові, радонові, сірчані, мінеральні і морські,
солянково-сірчані, трав’яні, залізисті (а la Франценсбад (суч. Францішкові
Лазне у Чехії – М. Р.) та інші… Парні і купальні з гарячим повітрям. Лікування
ультрафіолетом…” [10, s. 328].
Найбільшим же курортним комплексом на тогочасній окраїні м. Львова
був санаторій “Кіселька”, організований у 1884 р. за взірцем оздоровчого
комплексу Баден під Віднем. Про інфраструктурну організацію цього
санаторно-курортного комплексу можемо судити з таких описів:
“Водолікувальний заклад Кіселька… знаходиться під Львовом зразу біля
східного підніжжя Замкової гори... Від міста віддалений неповних 2 км. і
сполучений з ним трамвайною лінією… Інфраструктура: споруди закладу, всі
новозбудовані, розташовані серед кільканадцятиморгового парку, зачиненого
для широкої публіки” [9, s. 330].
“Санаторій дієто- і фізіогідротерапевтичний Кіселька… відкритий
упродовж цілого року… Має дуже розлогий парк, декілька мурованих
двоповерхових вілл, ставок серед парку з човнами і досконале оздоровче
оснащення… Заклад має читальню, бібліотеку, фортепіано, в парку плац для
командних ігор, кегельбан… [10, s. 108].
“Лікування полягає передусім у застосуванні гідротерапевтичних
методик. З інших засобів використовують штучні мінеральні і хвойні ванни, а
також ванни і обгортання грязями (фанго), електротерапія і масаж” [9, s. 330].
“Оздоровчі засоби: купелі гальванічні, світлові (інфрачервоне й
ультрафіолетове випромінювання – М. Р.) і чотирикамерні, купелі вуглекислі і з
вугільною кислотою, купелі мінеральні, сонячні, повітряні, гідротерапія.
Лікувальна гімнастика, апарати Зандера, масаж, електризація, інгаляції з
живицею і вуглекислим газом” [10, s. 108]. “Водолікувальні лазенки мають два
відділення, одне для чоловіків, інше для жінок, оснащені усім необхідним для
гідротерапевтичних процедур… У тій самій будівлі є й окремо розташовані
кабінети з відповідними ваннами для прийому мінеральних і грязевих
купелей... ” [9, s. 330].
Історія приміського курорту “Кіселька” сягає XVIII ст., коли Кароль
Кіселька збудував над ставом броварню. Побічним продуктом варіння пива
стала велика кількість гарячої води. На базі цього цінного ресурсу було
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

203

облаштовано недорогі термальні купальні для народу. Комплекс із гарячих
лікувальних ванн, літніх купань у чистій ставковій воді та фітооздоровчих
теренкурів у “cаду Здоров’я” приніс “Кісельці” всегромадське визнання;
оздоровлятися з’їжджалися сюди наприкінці XVIII ст. не лише львів’яни, а й
мешканці ряду інших містечок і помість Львівщини. Опікувався курортом
фундатор і перший директор Львівської станції швидкої допомоги д-р Едвард
Стройновський (зять К. Кісельки). 1884 року курорт було реорганізовано згідно
з найновітнішими досягненнями австрійської баль-неотехніки у престижний
санаторно-водолікувальний комплекс закритого типу (a la Баден під Віднем).
Посаду головного лікаря “Кісельки” у 1900–1917 рр. обіймали
найавторитетніші львівські терапевти-курортологи д-ри Едвард Ковальський та
Іван Війтковський.
На початку ХХ ст. у м. Львові (на вул. Романовича, 9) функціонувало
Інформаційне бюро Крайового союзу курортів, де можна було отримати
вичерпну медичну консультацію щодо вибору того чи іншого
львівського&галицького курорту, придбати мінеральні води і солі для
домашнього вжитку, а також – забронювати й придбати курсівку, трансфер і
комплекс супутніх послуг на будь-який західноукраїнський курорт.
Друге кільце штандортної теорії структурно-геопросторової організації
приміської ТРС – це т. зв. пояс інтенсивної стаціонарної рекреації на периферії
міста. Для Львівської приміської ТРС останньої третини ХІХ ст. характерною
ознакою формування цього поясу стала поява “малих” бальнеологічних
курортів-сателітів на зручних під’їздах до міста. Курортного статусу набули в
цей період такі суміжні поселення як Велике Голоско, Рудно, Зимна Вода та ін.
Найвідомішим курортом-сателітом Львова цієї доби стала Маріївка.

Рис. 2. Клімато- і гідротерапевтичний курорт Маріївка наприкінці ХІХ ст.
[9].
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Влітку 1891 року львівський підприємець Еміль Браєр збудував у
мальовничій лісистій долині річки Маруньки обіч шляху зі Львова до Винник
кліматично-гідротерапев-тичний заклад “Маріївка”. Курорт розмістився на
узгір’ї серед великого парку, що переходив у розлогі приміські ліси. Наприкінці
ХІХ ст. Еміль Браєр збанкрутував, його майно продавалося з аукціону, а
курортний заклад придбав відомий львівський інженер Карл Ріхтманн. Після
модернізації за останнім словом тогочасної бальнеотехніки оновлений курорт
знову відкрився 1901 року (див. рис. 2). Про інфраструктурну організацію цього
санаторно-курортного комплексу можемо судити з таких описів:
“У тій місцині, на 6 км. віддаленій від Львова, 1891 року відкрився
водолікувальний заклад з пансіонатом. Пансіонат місткістю 100 осіб
розміщений в п’яти мурованих будівлях. Будівлі з усіма вигодами, а понад те
ще зі смаком облаштовані” [9, s. 367].
“Зі Львова до закладу можна доїхати фіакром; за попереднім
замовленням… заклад висилає на залізничний вокзал чи на обумовлене місце
криту або відкриту бричку. Завершення прокладання колії зі Львова до
Підгайців з пристанком в Маріївці значно спростить доїзд з поза Львова і з
самого міста.
Заклад розташовано в кількох будинках. Головний корпус має два зали
для гідротерапії, електричних купелей, газових купелей, ординаторський
кабінет з електрофізіотерапевтичним оснащенням, гімнастичний зал… кімнату
для більярду, спільний салон і читальню, їдальню, кухню… а також
кільканадцять номерів. Інші два будинки, т. зв. вілла і швейцарка, є виключно
спальними корпусами і мають доволі просторі салони та дещо менші і
скромніше облаштовані покої; більшість з них сполучена з відкритими або
закритими верандами, оберненими до сонця.
В межах парку є два кегельбана, тенісний корт, а на невеликому ставку
човни. Заклад оперізують довкола розлогі ліси… В межах прилеглого до
закладу лісу розташовані галя-вини для прийому сонячних і повітряних ванн –
окремо для пань і панів” [13, s. 123–125].
“Санаторій і водолікувальний заклад… має лікувальне оснащення,
зокрема: зал гідротерапії, ванни електричні двокамерні, апарати для купелей і
гарячого повітря, парові і штучні газові купальні, кабіни для обгортання
грязями-фанго…” [10, s. 113]. “Організація гідротерапевтичних лазенек, як з
погляду вимог суто лікарських, так і належного комфорту, цілком достатня.
Окремі приміщення в лазенках займають кабінети для прийому електричних
(гальванічних) купелей за системою Гартнера та купелей зі штучними
мінеральними водами... З 1897 року запроваджено курс оздоровчої дієти, як
одного з лікувальних чинників… Заклад відкритий упродовж цілого року” [9, s.
367].
Для роботи в санаторії було залучено вишколену обслугу,
висококваліфікованого кухаря-дієтолога, збудовано зимовий сад, теплицю, що
дозволяло протягом цілого року мати свіжу городину. На посаду головного
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лікаря “Маріївки” її власник запросив відомого в Австро-Угорській імперії
бальнеотерапевта д-ра Йосипа Закревського, який мав чималий ординаторський
стаж роботи в санаторіях Інсбрука, Монако і Бадена під Віднем. Незабаром
доктор Й. Закревський став співвласником К. Ріхтманна, а через кілька років –
повним власником курорту. Курорт “Маріївка” функціонував до Першої
світової війни, 1914 року його сплюндрували під час постою німецькі солдати.
На північній околиці курортом-сателітом Львова з 1910 року стало с.
Велике Голоско. Найвідоміший тогочасний “Путівник курортами та
кліматооздоровчими місцевостями Галичини” д-рів С. Левицького, М.
Орловича, Т. Пращила так характеризував цей курорт: “Велике Голоско –
літнисько, санаторій для лікування легеневих захворювань. Село у Львівському повіті за 5 км доброї дороги від Львова… Розташоване серед розлогих
довколишніх лісів, повітря освіжаюче, чисте… Громадський санаторій для
легенево хворих відкритий і утримується Товариством боротьби з
туберкульозом… Санаторій на разі складається з одного зимового павільйону
на 18 ліжок і двох літніх приміщень на 26 ліжок. (Упродовж 1912 року має
відкритися другий зимовий павільйон). Приймає хворих з початковою стадією
туберкульозу, влітку переважно безплатно, взимку – за скромну оплату…” [10,
s. 49].
Оздоровчим осердям курорту у довоєнні часи була простора двоярусна
дерев’яна “лежальня” для прийому кліматотерапевтичних сонячних і
аерофітованн. Опікувався хворими відомий львівський медик і меценат проф.
Йосип Вічковський.
У 30-і рр. ХХ ст. курорт називався “Оздоровниця Львівського Товариства
боротьби з туберкульозом”; її нічліжний фонд складався вже з п’яти
павільйонів. В окремому будинку містилися кухні, комори, канцелярія,
лабораторія, кімната для досліджень, їдальня та бібліотека. Влітку на
стаціонарне лікування приймалися 152 хворих, взимку – 96. Перебування у
спальній кімнаті на 3 особи коштувало 11 злотих, в окремій кімнаті – від 16,5
зл. до 20 зл. за добу. Туберкульозний санаторій в Голоску функціонував до
окупації Львова союзними частинами німецьких і радянських військ у 1939
році.
На західній околиці у курорти-сателіти Львова наприкінці ХІХ ст.
перетворилися суміжні села Рудно і Зимна Вода.
Авторитетний
польський
учений-бальнеолог
проф.
Михайло
Зєленєвський характери-зував курорт Рудно як “перший у краї лісо-, клімато-,
молоко- й кефіротерапевтичний заклад, організований Лойовським і
Дуткевичем в Рудні під Львовом, відкритий 1.06.1884” [16, s. 167]. А проф.
Людомил Корчинський зазначав: “Сільце Рудно обіч станції залізниці Кароля
Людвіка “Зимна Вода–Рудно” є для мешканців Львова… місцем літнього
відпочинку. Ще 1884 року постало там у сосновому борі декілька будинків і
вілл, у більшості приватних, які винаймаються літньої пори. З плином часу
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з’являлося щораз більше помешкань, і та місцевість поволі трансформувалася у
справжню відпочинкову колонію львівських літникарів” [9, s. 403].
Із розширенням меж м. Львова курорт Рудно еволюціонував від фіто- і
йогурто-терапевтичного закладу останньої третини ХІХ ст. у популярний
відпочинково-дачний осередок передмістя. Аналогічний процес був
притаманний і суміжному с. Зимна Вода.
У путівнику польськими курортами, укладеному галицькими докторами
Зеноном Пельчаром і Йосипом Занєтовським, зазначається: “Зимна Вода –
приміський курорт на околиці Львова… Кліматотерапевтичний заклад з
рестораном обслуговує за літо кілька сотень літникарів” [12, s. 76]. А в
путівнику, укладеному докторами С. Левицьким, М. Орловичем, Т. Пращилом,
інформується про те, що “…певна кількість літникарів… з’їжджається сюди на
час канікул і бавиться упродовж кількох тижнів, насолоджуючись чистим
повітрям, річковими купаннями і сусідством лісів” [10, s. 270].
Третє кільце штандортної теорії структурно-геопросторової організації
приміської ТРС – це т. зв. лісопарково-рекреаційний пояс навколо великого
міста. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. цей пояс на околиці м. Львова
перетворився на ареал найбільш масової (“всім народом”) маятникової
рекреації. (Слід наголосити, що тогочасна міська громада, на відміну від
сучасних міщан, була набагато відкритішою для товариського спілкування і
проведення дозвілля на свіжому повітрі в осередках прогулянкововідпочинкових “тусовок”).
Границі цього кільця Львівської приміської ТРС, слідом за М.
Орловичем, доцільно окреслювати межею 1-годинної доступності потягами з
львівських вокзалів. “У неділі і свята улюблені прогулянкові місця потягами
для літникарів – Брюховичі і Янів” [11, s. 79].
Наймасовішим центром курортного й уїк-ендово-відпочинкового дозвілля
львів’ян в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. було с. Брюховичі. Заможніші
городяни добиралися сюди із шиком комфортними потягами лінії “Львів–
Сокаль”, проте більшість львів’ян долала 9-кілометрову відстань до літниська
маршрутними фіакрами (вартість проїзду 10 кор.).
За М. Орловичем, курорт “Брюховичі… налічує 100 вілл – до винайму
близько 300 покоїв. Населення 2000 постійне, до 5000 приїжджих. У неділі і
свята влітку прибувають сюди прогулянковими потягами натовпи львів’ян...
Три будинки літнього табору для сиріт м. Львова…” [11, s. 82]. А З. Пельчар і
Й. Занєтовський наводять ще більшу цифру: “Місцина пропонує близько 150
вілл, має гідротерапевтичний заклад – власність п. Братковського – біля нього
ставкові купальні” [12, s. 21].
Спеціально очищені брюховицькі ставкові купальні по периметру
оточували дерев’яні тераси зі східцями до води, відкритими верандами для
прийому сонячних ванн, кімнатами для переодягання і відпочинку. З
зовнішнього боку купальні оперізував лісопарк з лавками і вимощеними
доріжками для фітооздоровчих теренкурів після купальних процедур.
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На початку ХХ ст. за сезон у Брюховичах оздоровлялося понад чотири
тисячі літникарів.
Натомість, Винники не мали спеціальної відпочинкової інфраструктури.
“Помешкання легко можна отримати в місцевого люду. Чисельність літникарів,
які стало впродовж літа тут перебувають, доходить до 100 осіб. Крім того,
Винники є місцем прогулянковим для львів’ян на час святкових днів…” [10, s.
222].
У другий за масштабністю рекреаційних потоків львів’ян курортновідпочинковий осередок Львівської приміської ТРС в останній третині ХІХ ст.
“виріс” Янів – прадавній осередок приміського господарства і народних
промислів, мальовничо “вписаний” у лісисте горбогір’я Розточчя.
Рекреаційну інфраструктуру Янова складали: “обіч вокзалу стоїть
залізничний готель з трьома просторими залами ресторану з верандами та 16-ма
покоями з балконами. Ціна малого покою становить 60 кор. за місяць. Опріч
нього, декілька великих вілл для літникарів з номерами на 2–3 кімнати з
передпокоєм і кухнею. Крім них, є ще дуже багато помешкань у місцевого
люду в містечку... Чисельність літникарів сягає тисячі осіб за літо. Кількість
відпочивальників зі Львова і туристів, які з’їжджаються сюди у неділі і свята,
доходить за літо до 30 тисяч осіб… На ставі існують лазенки, де можна
уживати ставкових купань… Місцевість є типовою кліматооздоровчою
станцією, закладеною акц. Банком іпотечним…” [10, s. 61]. М. Орлович
наголошував, що став у Янові був найбільшим осередком веслярсь-кого спорту
Галицького краю. Упродовж літа з вокзалу сюди курсував регулярний туристичний мінібус, організовувалися екскурсії на г. Булаву, Королівську гору, по
місцям перебу-вання королів Яна ІІІ і Станіслава Августа, у Страдецьку печеру
тощо, проводилися змагання з водних видів спорту, у вихідні дні – фестивалі
духових оркестрів, танці і народні гуляння.
Четверте кільце штандортної теорії структурно-геопросторової
організації приміської ТРС – це т. зв. пояс туристичних атракцій, курортів і
осередків відпочинку на зовнішній периферії транспортно-рекреаційного
впливу великого міста. На практиці, в більшості випадків, це кільце не має
чітко виражених рис. Однак, у випадку Львівської приміської ТРС маємо
еталонний випадок формування курортно-рекреаційного поясу поліцентричної
зовнішньої периферії даної ТРС. Границі цього кільця Львівської приміської
ТРС епохи кінця ХІХ – початку ХХ ст. доцільно окреслювати межею 3годинної доступності потягами з львівських вокзалів.
Вище згадувалося, що поштовхом до формування Львівської приміської
ТРС стало відкриття бальнеологічного курорту Шкло при жвавій транспортній
артерії, що сполучала Львів, Ярослав і Варшаву. За короля Яна ІІІ Собєського
Шкло перетворилося на класичний західноєвропейський придворний курорт на
кшталт папських терм Тіволі під Римом, королівських терм Будапешту,
цісарського Бадена під Віднем. Однак, у подальші часи тутешню місцевість
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чимало разів спустошували татари й турки, тож примітивне дерев’яне
оснащення шклівських купалень підтримувалося на кустарному рівні.
Нове піднесення курорту розпочалося після 1772 року, коли після
Петербурзької конвенції міжімперського розподілу Польщі тутешні землі стали
державним маєтком Австрійського цісарства. Лікувальний потенціал курорту
ретельно дослідив і описав д-р філософії і медицини Еразм Сікст, після чого
стабільний потік поміщиків, купців і зажиточних міщан на води у Шкло з
кожним роком лише зростав. З середини ХІХ ст. половина курорту відійшла у
власність військового відомства, що відкрило у Шклі найбільший військовий
санаторій Галичини.
Місто Яворів – найбільший центр торгівлі і народних ремесел поблизу
Львова – з другої половини ХІХ ст. набув функції центру рекреаційнотуристичного. Оскільки влітку нічліжна база Шкла не поміщала усіх
курортників, чимало з них зупинялися на тривалий постій і винаймали покої в
сусідньому Яворові. У передвоєнний час Яворів представляв собою жваве
“повітове місто на 10500 мешканців (1500 пол., 6200 укр., 2700 жид., 120 чех.),
розташоване над великим ставом. Гостьові заїзди Нагліка і Флігера (покої 2–3
кор.), сніданки у Бутента” [11, s. 79]. Зі Львова рекреанти прибували сюди
прямими пасажирськими потягами “Львів – Яворів” (54 км., 3 год. їзди).
Завдяки зручному транспортному сполученню і багатій історії ще в
останній третині ХІХ ст. Яворів – столиця легендарного короля Яна ІІІ
Собєського – перетворився на один з наймасовіших центрів сентиментальнопатріотичного туризму польської гімназійної і студентської молоді.
Екскурсійний маршрут пролягав пам’ятними місцями королівського
побутування, про які залишилися перекази й байки і, у т. ч., передбачав огляд
фрагментів валу замку-резиденції (у міському парку) та замкових підземель,
старожитнього млина на ставі, унікальної дерев’яної церкви Св. Юра XVI ст.,
костьолу XVII ст., кляштору Василіянок (1621 р.), шведських кам’яниць і т. і.
Далеким XVI ст., з якого до нас дійшли перші писемні згадки про Шкло,
датуються і перші відомості про інший бальнеологічний курорт на під’їзді до
Львова – Великий Любінь. Його цілющі джерела, за народними переказами,
були відомі ще в добу Галицького князів-ства, коли тут існував жвавий
торговий Любиноград. У середньовіччі тутешні пастухи спер-шу
використовували їх для лікування худоби, а незабаром сюди – до чудотворних
джерел – потягнулися недужі з усієї околиці. Прибулі розбивали шатри,
ставили курені. На сонці чи на вогні підігрівали воду у величезних казанах і
влаштовували саморобні лікувальні ванни.
Документально зафіксована перша згадка про великолюбiнські
сірководневі джерела належить до 1578 року, коли їх дослідив і описав
придворний лікар короля Стефана Баторія Войцех Очко. Зокрема, учений
медик засвідчив, що великолюбіньські джерела реально лікують сотні важких
хворих: піднімають на ноги, повертають рухливість, знімають хронічні
запалення і болі. Невдовзі після того, як слава про чудодійні джерела сягнула
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

209

королівського двору, місцевий феодал наприкінці XVI ст. заснував у Великому
Любіні першу водолічницю для заможної публіки з дерев’яними купелями та
чанами для підігріву мінеральної води. Її зруйнували татари під час
спустошливого нападу 1624 р. Подальше використання велико-любінських
сірководневих джерел продовжувалося на кустарному бальнеотехнічному рівні.
Заснування модерного курорту західноєвропейського типу “Великий
Любінь” на південно-західній периферії Львівської приміської ТРС (за 28 км.
від Львова) припало на ту ж пору освоєння рекреаційних ресурсів краю новою
австрійською владою, що й відродження курорту у Шклі. Польський учений
курортолог д-р Ф. Хлоповський так характеризував інфраструктуру й
рекреаційний потенціал новомодного курорту: “Любінь неподалік Львова під
Городком ще в 1782 році д-ром Дверницьким був описаний; одначе
водолікувальний заклад постав там щойно 1784 року. Є там п’ять джерел,
сильно сірковмісних і дуже потужних. Будівля лазень має 50 купальних
кабінетів з ваннами, здебільшого порцеляновими, яких за сезон приймається
понад двадцять тисяч. Є й купальні грязеві та сірчано-грязеві” [8, s. 17]. Уже
упродовж перших років функціонування (80-90-і рр. XVIII ст.) бальнеолічниця
у Великому Любені здобула славу одного з найефективніших курортів
королівства Галичини і Володимирії.
В останній третині ХІХ ст. новий власник курорту – нафтовий магнат
Костянтин Бруницький – суттєво розбудував і реконструював оздоровницю;
нові корпуси курорту барон нарік іменами своїх доньок (“Марія”, “Софія”,
“Олена”), а облаштовані джерела – іменами синів (“Людвіг” і “Адольф”). А
1902 року через містечко пролягла залізниця, відтак рекреантам стало набагато
швидше й комфортніше добиратися до модного курорту, і чисель-ність їх від
сезону до сезону дуже стрімко зростала аж до початку Першої світової війни.
У міжвоєнний період ХХ століття успішним курортом опікувався син
фундатора оздоровниці – Адольф Бруницький (1857–1941).
У південній частині курортно-рекреаційного поясу поліцентричної
зовнішньої периферії Львівської приміської ТРС (четверте штандортне кільце)
статус популярного бальнеологічного курортного центру з 80-х рр. ХІХ ст.
отримало містечко Пустомити. Рекреаційний потенціал цього курорту
достатньо вичерпно характеризують галицькі учені курортологи кінця ХІХ –
початку ХХ ст.:
“Іншою місциною неподалік від Львова в напрямку Стрия, що має
сірчану оздоровницю, є Пустомити (залізничний пристанок); налічує 26 ванн і
непогані гостинні будинки” [8, s. 17]. “Пустомити – …село над р. Ставчанкою
серед горбогір’я, 275 м. н.р.м., близько 1400 мешканців. Невеликий
водолікувальний заклад, знищений під час війни, з сірчаними джерелами і
грязями… Водолікувальний заклад заклав 1880 року тогочасний власник
Лонгін Дунка де Сайо” [14, s. 140]. “Того ж року здійснено хімічний аналіз
сірчаної води одного з пустомитівських джерел. Аналіз проводив д-р М. Д.
Вонсович….” [9, s. 390]. Згідно з цим аналізом, пустомитівська мінеральна вода
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містила сірководню 100 мг/дм3. Наступного 1881 р. М. Вонсович на підставі
хімічного аналізу підтвердив лікувальні властивості пустомитівських органікосірчано-залізистих грязей.
“Розташування: при залізничній лінії “Львів – Стрий” 0,5 год. їзди
потягом зі Львова, так, що без утоми можна після двогодинного перебування в
закладі і прийому купелей повернутися до Львова…” [10, s. 146]. “…Через
близькість Львова заклад до сьогоднішнього дня має більшість рекреантів, які
доїжджають, ніж тих, які залишаються на стале перебування” [12, s. 146]. Слід
зазначити, що пасажирські потяги через Пустомити курсували пять разів на
день. “…Розклад ранніх потягів настільки вигідний, що можна, наприклад,
зранку виїхати зі Львова до Пустомит, скористатися з купелей, а на обід
повернутися до Львова” [15, s. 132].
Осердям модерного курорту на початку ХХ ст. став елегантний
поміщицький маєток. Львівський проф. Б. Радзієвський описує його так:
“Праворуч від залізничної колії простягається просторий парк площею близько
15 моргів. Цей парк, що раніше служив для поміщика, тепер разом з палацом
віддано для користування гостей курорту. Серед парку стоїть стародавній
палац… на першому поверсі є дві просторі зали для читальні і товариських
зібрань; з ними сполучена засклена веранда з гарним виглядом на квітники і
парк. В палаці на першому поверсі розташовані 16 гарно вмебльованих
номерів, на другому поверсі є 14 більших покоїв, окремі з них є, властиво,
салонами. З усіх вікон відкривається гарний вигляд на парк. Неподалік від
парку знаходиться другий гостьовий корпус на 10 покоїв і 6 кухонь. Зрештою,
оддалік збоку від палацу… височіють новозбудовані лазенки як для купелей
сірчаних, так і для грязевих” [15, s. 133].
Натомість, спочатку (80-і рр. ХІХ-го ст.), “водолікувальна організація
Пустомит в перші дні відкриття закладу виглядала доволі скромно. Будівля
лазенек складалася з тринадцяти приміщень із подвійними ваннами… На
відстані близько 400 кроків від корпусу лазенек збудовано над малою річкою
лазенки та купальний басейн для водних процедур… Першим лікарем закладу
був д-р Л. Новацький” [9, s. 392]. “Оздоровчі засоби: сірчані купелі з джерел
Яніни і Єви, грязеві, штучні газові, купелі з гарячим повітрям. Різні гідротерапевтичні методики. Електротерапія. Масаж. Гімнастика і річкові
купання…” [10, s. 146]. “Гостинних будинків мали Пустомити в 1884 р. ще
небагато. Відкрилися тоді тільки три будинки місткістю 40 номерів, скромно
оснащених. Навколо курортних будівель закладено кількаморговий парк,
сполучений зі старим поміщицьким парком” [9, s. 392].
У передвоєнні роки ХХ ст. курортна інфраструктура Пустомит зазнала
суттєвої розбудови. Так, д-ри С. Левицький, М. Орлович і Т. Пращил свідчили:
“Проживання: 5 курортних корпусів загальною місткістю близько 100 номерів.
Також є відособлені помешкання на кілька покоїв з кухнями… Розваги:
керівництво закладу влаштовує конкурси, концерти, спортивні забави, а також
прогулянки бричками до сусідніх лісів” [10, s. 146], а д-ри З. Пельчар і Й.
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Занєтовський писали: “Сам заклад стоїть серед парку, 1907 року отримав
новітнє купелеве оснащення, що відповідає духові часу, та відділення
гідротерапії… Заклад має центральне водопостачання і каналізацію, володіє
кількома корпусами на понад 130 номерів” [12, s. 146].
Кожного року у Львові і на всіх найбільших залізничних вузлах Польщі
поширювали промоційні брошури про оздоровчі принади курорту Пустомити.
Однак, плюндрування 1914–1921 рр. підірвали економічний потенціал цього чи
не найприбутковішого бальнеологічного курорту Львівської приміської ТРС.
Висновки. У перед- і міжвоєнний період першої половини ХХ століття у
Західній Україні найдинамічної розбудови зазнала приміська курортновідпочинкова ТРС довкола м. Львова. Границі даної ТРС, слідом за М.
Орловичем, доцільно окреслювати межею 3-годинної доступності потягами з
львівських вокзалів.
З поміж інших ТРС Галичини Львівську приміську вирізняла широка
поліфункціональність
–
від
модерно-високотехнологічної
курортної
фізіотерапії і SPA-оздоровлення в престижних санаторіях (“Полонія”, “Анюта”,
д-ра Виржиковського та ін.) до уїк-ендово-прогулянкової та утилітарної (збір
ягід і грибів) рекреації. Чільну роль у структурі Львівської приміської
курортно-літниськової ТРС відігравали санаторні комплекси на окраїнах м.
Львова (водолікувальний заклад Маріївка та ін.), у Брюховичах, Зимній Воді,
Пустомитах, Великому Любені і Шклі, рекреаційна зона Янівського ставу,
Яворів, Лелехівка, Магерів, Крехів та інші літниська.
На початку ХХ століття Львівська приміська ТРС сягнула піку за
ступенем своєї інфраструктурної розбудови та масштабами нуртування
рекреаційних потоків за векторами “місто – приміські рекреаційні осередки”.
Однак, з 1914 по 1921 роки Львів і його околиці опинилися в епіцентрі
руйнівного перебігу подій Першої світової, польсько-більшовицької,
українсько-польської воєн. І в подальшому ні в міжвоєнний період, ні в
радянський період ХХ століття Львівська приміська ТРС так і не змогла
досягнути аналогічного рівня розвитку. І лише через сотню років, у сучасний
період, Львівська приміська ТРС набула іманентно притаманних їй рис і
наближається до нового піку розвитку за показниками а) наявності міських
центрів фізіотерапії і SPA-оздоровлення, б) розбудови в околі міста нової
модерної мережі відпочинкових комплексів, рекреаційного облаштування озер і
лісових масивів, в) відродження інфраструктури гостьових садиб сільського
туризму.
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УДК 911.3

Пендерецький О.В., докторант

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ТУРУ В
КАРПАТСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ РАЙОНІ
Приведені основні складові розроблення промислового туру Карпатського
суспільно-географічного району. Доведено, що для повної інформованості
туристів основну роль відіграє створення паспорта промислового туру, який
складається з екологічного, технічного, та кадастрового паспорта
промислових об’єктів. Основою, при цьому, є карта осередків промислового
туризму.
Ключові слова: промисловий тур, промисловий туризм, Карпатський
суспільно-географічний район.
Приведены основные составляющие разработки промышленного тура
Карпатского общественно-географического района. Доказано, что для полной
информированности туристов основную роль играет создание паспорта
промышленного тура, который состоит из экологического, технического и
кадастрового паспорта промышленных объектов. Основой, при этом, есть
карта очагов промышленного туризма.
Ключевые слова: промышленный тур, промышленный туризм,
Карпатский общественно-географический район.
Cited the main components of the industrial development of the Carpathian
round social and geographical area. It is proved that for the full awareness of
tourists fundamental role played by a passport industrial tour, which includes
environmental, technical, and cadastral passport industrial facilities. Basis, thus, is a
map of the industrial centers of tourism.
Key words: industrial tour, industrial tourism, Karpatskyy socio-geographical
region.
Постановка проблеми. Для промислового туризму [1] одним із основних
завдань фірми-оператора є розроблення туру, а також організація групи до
участі в ньому. Специфіка об’єктів промислового туризму зацікавлює
спеціалістів відповідної галузі господарства, які під час їх відвідування можуть
задовольнити свої професійні, наукові, бізнесові, спортивні, екстремальні та
інші потреби. Такі групи можна легко організувати, якщо туристична фірма має
розвинену рекламну кампанію, а також надає своїм клієнтам повну та
достовірну інформацію про вибрані об’єкти маршруту та забезпечує їм права і
обов'язки під час перебування на маршруті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх досліджень і
публікацій необхідно назвати навчальний посібник О.О. Любіцевої «Методика
розробки турів», де автор описала етапи розробки туру [3], монографію Л.М.
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Перовича, Л.Л. Перович та Ю.П. Губара [4], де розкриваються питання, які
пов’язані з розробкою та функціонуванням кадастру нерухомості в Україні,
навчальний посібник М.Г. Ступеня [5], де розкриті складові частини
державного земельного кадастру, а також авторські дослідження [1, 2].
Визначення невирішених сторін проблеми. В Карпатському суспільногеографічному районі, поряд з курортними і рекреаційними об’єктами, також є
значна їх кількість, що відноситься до промислових, військових та народних
промислів, які в своїй сукупності становлять об’єкти промислового туризму [2].
Для виробників впровадження туристичних маршрутів та екскурсій є
оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж
компанії і галузі в цілому, а для туристів – це можливість побачити своїми
очима виробничі потужності, познайомитися з історією промисловості.
Багато мандрівників, що приїжджають в регіон – це бізнес-мандрівники.
Багатьом з них було б цікаво зазирнути у виробничий процес значно глибше. У
зв’язку із цим постає питання про розвиток промислового туризму на теренах
краю, оцінки його перспективності, ресурсної бази й напрямків. Дана
пропозиція здатна закласти основи розвитку даного туризму в регіоні, при
чому, як внутрішнього, так й зовнішнього. Слід зазначити, що в останній час
мешканці інших регіонів України й іноземці все більше цікавляться
екскурсіями нашими підприємствами, тож цей напрям відкриває нові
можливості для туристичних фірм.
Крім того, є ціла категорія студентів технічних, економічних, природничих
спеціальностей, котрим екскурс на виробництво не просто цікавий, але й
корисний для майбутньої роботи. Особливо корисними будуть такі екскурсії
для студентів геолого-географічних спеціальностей в цілях ознайомлення зі
структурою, особливостями діяльності підприємств, виявлення виробничих
зв’язків підприємств із постачання сировини та збуту продукції, встановлення
основних напрямів діяльності підприємств в галузі охорони навколишнього
середовища, комплексного вивчення територіальних природо-антропогенногеографічних комплексів тощо.
Мета та завдання статті. З метою розроблення промислових турів,
побудувати карту територіального розміщення осередків промислового
туризму Карпатського суспільно-географічного району.
Основний виклад матеріалу. Тур – це програма, в межах якої реалізується
мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з
урахуванням індивідуальних побажань і комплекс заходів по її реалізації на
відповідному якісному рівні [3].
Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо
організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та
терміном перебування. Залежно від комплексу послуг та комфортності
подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація
подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури
поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає
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забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний
тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо
узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі.
Залежно від мотивації туристів до подорожі, визначаються з напрямом
промислового туру. Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг
по життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному
якісному рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету
подорожування, а заходи з життєзабезпечення туриста під час подорожування –
безпеку та комфортність при реалізації цієї мети.
Специфіка промислового туру полягає в дотриманні туристами правил
охорони праці, техногенної та екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності.
Тому дуже важливим є надати туристам всебічну інформацію про маршрут та
об’єкти туру. Іншими словами – розробити туристичний паспорт туру, який
буде поєднувати кадастровий, технічний і екологічний паспорт об’єктів
маршруту. Вирішення цього питання полегшується створенням кадастру
об’єктів промислового туризму.
Екологічний паспорт підприємства [4, с.21] – нормативно-технічний
документ, що містить характеристику взаємин підприємства з навколишнім
середовищем, загальні відомості про підприємство, використовуваному
сировину, опис технологічних схем вироблення основних видів продукції, схем
очищення стічних вод і викидів в повітря і т.д., а також перелік планованих
заходів, спрямованих на зниження навантаження на навколишнє середовище.
Екологічний паспорт підприємства повинен містити детальну інформацію, що
стосується потужності та спеціалізації виробництва, технічної оснащеності,
отриманої сировини і випущеної продукції. У інформації, що відбиває
виробничу діяльність підприємства, необхідно виділити ту її частину, яка
пов'язана з природоохоронними проблемами. Характеристика промислового
майданчика, особливостей її природних компонентів дуже важливі, тому що в
значній мірі впливає на характер розповсюдження або накопичення викидів,
визначає гостроту екологічної ситуації.
Вирішення проблем сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки
довкілля, охорони земель та їх раціонального використання, оптимізація
землеустрою, визначення правових відносин щодо землі та іншого
нерухомого майна потребують всебічного кадастрового забезпечення. Як
свідчить світовий досвід, кадастрово-реєстраційні системи відіграють
важливу роль у сфері управління нерухомістю, оподаткування та іпотечного
кредитування, інформаційного та правового забезпечення ринку нерухомого
майна, тощо.
Важливим положенням системи є єдиний кадастр земельних ділянок та
об’єктів нерухомого майна, коли в єдиній базі даних зосереджена інформація як
про земельні ділянки, так і про будівлі та споруди (їх частини), що на ній
розташовані. Тоді вони являють собою єдиний майновий комплекс, який у
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багатьох випадках розглядається як єдиний об’єкт нерухомого майна і єдиний
об’єкт права, що дає можливість оперативно отримати необхідну інформацію.
Кадастрові системи є важливим правовим елементом, захистом прав
власності. Юридична сила реєстрації полягає в тому, що держава несе
відповідальність за правильність реєстраційних процесів. Незареєстровані
права вважаються неіснуючими, а зареєстровані – правильними. Складовою
частиною реєстру є кадастрові плани та карти. При визначенні прав володіння
чи користування кадастровими об'єктами вказують на певні обмеження чи
обтяження, які можуть зустрічатися. У кадастрових системах важлива роль
відводиться концепції меж земельних ділянок. Як правило межі земельної
ділянки, що реєструються в реєстрі, повинні бути зафіксовані в натурі [5, 6].
Кадастр нерухомості тісно пов'язаний з існуючими сьогодні топографічними
планами і картами, топографо-геодезичні матеріали яких можуть бути основою
створення кадастрових планів і карт.
Обов'язковим елементом інформаційного забезпечення розробки туру є
карта території, оскільки розробка маршруту є результатом картографічного
моделювання і обов'язково повинна спиратися на оцінку території: її
туристично-географічне положення, адміністративно-територіальний поділ,
протяжність, конфігурацію, систему розселення і транспорту, рис.1.
Висновки та перспективи. Побудова карти територіального
розміщення осередків промислового туризму Карпатського суспільногеографічного району значно спрощує на їх основі створення інформаційної
кадастрової системи, що дає можливість розроблення промислових турів. В
той же час удосконалення цієї системи потребує систематичного введення нових
інформаційних показників, зміни структурних та функціональних зв'язків між
різними відомствами, які наповнюють своїми даними кадастрову систему, а це
завдання значно облегшується завдяки такої карти.
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Рис. 1 Осередки промислового туризму Карпатського суспільногеографічного району
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ
СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
REGIONAL ANALYSIS OF DEMAND AND SUPPLY OF THE LABOR
MARKET KHMELNITSKY REGION
У статті визначено особливості регіонального аналізу попиту та
пропозиції робочої сили на ринку праці. Проаналізовано динаміку, структуру
та територіальні особливості попиту та пропозиції робочої сили на
регіональному ринку праці Хмельницької області. Визначено основні шляхи
збалансування попиту та пропозиції робочої сили в регіоні.
Ключові слова: ринок праці, регіональний ринок праці, попит, пропозиція,
Хмельницька область.
В статье определены особенности регионального анализа спроса и
предложения рабочей силы на рынке труда. Проанализирована динамика,
структура и территориальные особенности спроса и предложения рабочей
силы на региональном рынке труда Хмельницкой области. Определены
основные пути сбалансирования спроса и предложения рабочей силы в регионе.
Ключевые слова: рынок труда, региональный рынок труда, спрос,
предложение, Хмельницкая область.
The specific features of the regional analysis of demand and supply of labor in
the labor market are determined. The dynamics, structure and territorial
characteristics of demand and labor supply on the regional labor market Khmelnitsky
region are revealed. The main ways to balance demand and supply of labor market in
the region are identified.
Key words: labor market, regional labor market, demand, supply, Khmelnitsky
region.
Вступ. Постановка проблеми. Функціонування регіонального ринку
праці забезпечується через співвідношення між попитом та пропозицією
робочої сили під впливом суспільно-географічних та соціально-економічних
чинників. Обсяг попиту на робочу силу залежить від соціально-економічного
розвитку регіону та характеризується кількісними і якісними показниками
робочої сили. Пропозиція робочої сили значною мірою визначається рівнем
заробітної плати та демографічними характеристиками населення (природний
та механічний рух населення, його структура). Основними показниками, що
характеризують попит та пропозицію робочої сили на регіональному ринку
праці, є: потреби підприємств у працівниках, кількість громадян незайнятих
трудовою діяльністю, навантаження на одне вільне робоче місце, вивільнення
та працевлаштування громадян, тощо.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи дослідження
проблем функціонування регіонального ринку праці розглянуто у працях
С. Бандура, Д. Богині, В. Герасимчука, М. Долішнього, Е. Лібанової,
Н. Мезенцевої, В. Онікієнка, В. Петюха та інших вчених. Водночас
співвідношення попиту та пропозиції на ринках праці окремих регіонів вивчені
недостатньо, тому проведення даного дослідження є важливим і його
результати слід враховувати при реалізації державної політики у сфері
зайнятості населення на рівні адміністративних областей.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даної
роботи є: 1) визначити особливості регіонального аналізу попиту та пропозиції
на ринку праці; 2) проаналізувати динаміку і структуру попиту та пропозиції на
ринку праці Хмельницької області за 2000-2009 роки; 3) провести аналіз
територіальних особливостей попиту та пропозиції робочої сили на
Хмельницькому регіональному ринку праці; 4) визначити основні шляхи
збалансування попиту та пропозиції робочої сили в регіоні.
Виклад основного матеріалу. Суспільно-географічний аналіз стану
регіонального ринку праці має здійснюватись відповідно до розробленої
науково-обґрунтованої методики та з урахуванням специфічних особливостей
соціально-економічного розвитку регіону. Основними компонентами аналізу
регіонального ринку праці є попит, пропозиція та ціна праці (робочої сили).
Попит залежить від обсягів та структури виробництва, продуктивності
праці, особливостей ринків товарів і послуг, капіталів.
Основними чинниками, що впливають на пропозицію праці є: природне
відтворення робочої сили та демографічна ситуація в районі, специфічні умови
праці, особливості розширення сфери прикладання праці в регіоні шляхом
створення та ліквідації робочих місць, специфіка освітньо-кваліфікаційного
рівня мешканців регіону, система підготовки, перепідготовки кадрів та
профорієнтація.
Методика аналізу регіонального ринку праці базується на системному
підході до об’єкту дослідження та комплексному вивченні впливу окремих
чинників на сучасний та перспективний стан його розвитку. Для аналізу
використовуються індикативні показники державних програм, статистичні дані
та дані, отримані з інших джерел стосовно функціонування ринку праці. Для
обробки отриманих показників необхідно провести групування чинників та
порівняння їх впливу.
Аналіз стану регіонального ринку праці проводиться повний (охоплює усі
елементи) або тематичний (аналізуються окремі складові) в чотири етапи:
1) планування аналітичної роботи (визначення об’єкта та предмета, цілей та
завдань дослідження, джерел інформації та шляхи використання матеріалів
аналізу); 2) збір інформації та її обробка (підбір та обробка інформаційних
матеріалів, підготовка таблиць, графіків та картосхем); 3) аналіз ситуації на
ринку праці (визначення стану ринку праці, оцінка чинників, визначення
прогнозних показників та напрямів вдосконалення ринку праці, шляхів
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вдосконалення державної політики на ринку праці); 4) узагальнення результатів
аналізу (підведення підсумків аналітичної діяльності, підготовка висновків та
пропозицій).
Система показників, що характеризують регіональний ринок праці та
вплив суспільно-географічних і соціально-економічних чинників на його
функціонування, складається з показників, які можна розділити на наступні
групи: абсолютні (вказують на кількісні особливості розвитку регіонального
ринку праці) та відносні (вказують на кількісні співвідношення між окремими
показниками); кількісні та якісні (вказують на результати впливу заходів на
специфіку ринку праці чи його елементів, допомагають оцінити кількісні
показники); прогнозні (планові) та звітні (фактичні); загальні або наскрізні
(охоплюють всі сторони розвитку регіонального ринку праці) та спеціальні
(стосуються окремих рівнів або сегментів ринку праці); основні (узагальнюють
основні процеси та явища на регіональному рівні) та додаткові (характеризують
окремі аспекти розвитку регіонального ринку праці).
До показників, що характеризують попит та пропозицію робочої сили на
регіональному ринку праці, відносяться:
1. Обсяг попиту на робочу силу за звітний період (ОПРС) визначається як
сума кількості вільних робочих місць на початок звітного періоду (РМП),
кількості новостворених за звітний період робочих місць (РМН) та кількість
звільнених за поточний період робочих місць у зв’язку із рухом робочої сили
(РМПК):
(1)
ОП РС = РМ П + РМ Н + РМ ПК
2. Обсяг пропозиції робочої сили (ОПРРС) визначається як сума
працездатного населення в працездатному віці, що шукають роботу на початок
звітного періоду (ПНП), та тих, що почали шукати роботу у звітному періоді
(ПНН):
(2)
ОПРРС = ПН П + ПН Н
3. Темп зростання (зменшення) обсягів попиту ( Т П ) та пропозиції ( Т ПР )
робочої сили визначаються за формулами:
РС

О П1
× 100
ОП 0
О
= ПР1 × 100
О ПР 0

РС

Т П РС =

(3)

Т ПРРС

(4)

де

ОП1 (ОПР1) – обсяг попиту (пропозиції) у звітний період;
ОП0 (ОПР0) – обсяг попиту (пропозиції) у базовий період.
4. Обсяг навантаження пропозиції робочої сили в розрахунку на одне
вільне робоче місце (ОН) та темп його зростання (ТН) розраховується за
формулами:

де

ОПР1

О ПР1
× 100
РМ В
О
= Н 1 × 100
ОН 0

ОН =

(5)

ТН

(6)

– обсяг попиту (пропозиції) у звітний період;
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РМВ
– кількість вільних робочих місць;
ОН1
– обсяг навантаження пропозиції РС в розрахунку на одне
вільне робоче місце у звітному періоді;
ОН0
– обсяг навантаження пропозиції РС в розрахунку на одне
вільне робоче місце у базовому періоді;
5. Додатковими показниками,що характеризують попит та пропозицію
робочої сили, є темп зростання (зменшення) кількості створених нових робочих
місць (ТРМ) та стан виконання завдань по створенню нових робочих місць:
Т РМ =

НРМ 1
× 100
НРМ 0

(7)

– кількість створених робочих місць у звітному періоді;
НРМ1
НРМ0
– кількість створених робочих місць у базовому періоді.
Попит на робочу силу на зареєстрованому ринку праці можна визначити
за показником потреби підприємств у працівниках на заміщення вільних
робочих місць. Так, на початок 2010 року кількість тимчасово вільних робочих
місць і вакантних посад, заявлених підприємствами, установами, організаціями
Хмельницької області, становила 332, що становить 45,9% від розміру даного
показника на початок попереднього року [1]. У порівнянні із 2000 роком
потреба у робочій силі на зареєстрованому ринку праці зменшилась в 4 рази (із
1,2 тис. осіб на кінець 2000 року до 0,3 тис. осіб на кінець 2009 року). З 2000 по
2004 роки більш ніж у три рази збільшився попит на робочу силу, а з 2004 по
2009 – зменшився в 13 разів (рис. 1).
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4

3,9

3
2

3,5

2,6
1,2

1,6

1,8

2,5

2,1
1,1

1

0,7

0,3

Роки

2009

2010

0

2000

2001

2002

2003
2004
2005
2006
2007
Потреба в робочій силі на кінець року

2008

Рис. 1. Динаміка попиту на робочу силу на зареєстрованому ринку праці
Хмельницької області (побудовано автором за даними [1, 4, 5])
У загальній кількості вільних робочих місць 121 – у промисловості, 81 – у
державному управлінні, 35 – в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги
(рис. 2). За категоріями робочих місць найбільший попит на РС спостерігався
на місця робітників (49,1%) та посади службовців (44,0%).
За основними професійними групами найбільша потреба підприємств
області у (рис. 3): робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання
за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин,
професіоналах, кваліфікованих робітниках з інструментами. Найменша потреба
у технічних службовцях та у кваліфікованих робітниках сільського та лісового
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господарств, риборозведення та рибальства.
Найбільшу потребу у працівниках заявили підприємства Кам’янецьПодільського, Славутського, Шепетівського та Хмельницького районів;
найменше – Деражнянський, Красилівський та Старосинявський райони (рис.
4). У порівнянні до попереднього року зростання попиту на робочу силу
відбулось у Теофіпольському (на 25%), Шепетівському (на 22,5%) та
Волочиському (на 11,1%) районах.

Рис. 2. Попит на робочу силу у Хмельницькій області за видами
економічної діяльності на 1 січня 2010 року (побудовано за даними [1]).

Рис. 3. Попит на робочу силу у Хмельницькій області за професійними
групами на 1 січня 2010 року, осіб та % (побудовано автором за даними [1])
Розширенню попиту на робочу силу сприяє створення нових робочих
місць. У 2009 році у Хмельницькій області введено 23,6 тис. нових робочих
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місць (у 2008 році – 33,3 тис.). Водночас, у 2009 році було ліквідовано 20,6 тис.
робочих місць (у 2008 році – 20,2 тис.). Кількість новостворених робочих місць
у 2009 році перевищувала кількість ліквідованих на 3,0 тис. або на 14,6% (у
2008 році – на 13,1 тис. або на 64,9%).
Найбільше нових робочих місць створено в: оптовій і роздрібній торгівлі,
послугах з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів ужитку – 10,3
тис. робочих місць (43,6%), переробній промисловості – 4,2 тис. (17,8%),
сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – 1,9 тис. (8,1%),
діяльності транспорту та зв’язку – 1,8 тис. (7,6). Найменше працевлаштованих
на новостворені місця у діяльності готелів та ресторанів – 0,9 тис. осіб (3,8%),
будівництві та наданні комунальних послуг – по 0,7 тис. осіб (по 3,0%). У 2009
році 331 робоче місце (1,4% від загальної кількості) створено за рахунок
залучення інвестицій у галузі економіки, що на 19,6 % більше ніж у 2008 році.
У 2009 році найвищий відсоток новостворених робочих місць в
розрахунку до середньооблікової чисельності штатних працівників
спостерігалось у Старокостянтинівському (разом з містом) – 18,0% (1997
робочих місць), Полонському – 14,3% (929), Дунаєвецькому – 12,3% (974) та
Кам’янець-Подільському (разом з містом) районах – 11,0% (3280). Найменше
значення даного показника у Деражнянському (5,5%, 237 робочих місць), та
Білогірському (4,9%, 235 робочих місць) районах (див. рис. 4).
Підвищенню рівня зайнятості населення та створенню нових робочих
місць у сільській місцевості сприяє створення в області кластерних моделей
економічного розвитку (зокрема, сільського туризму). Основними центрами
даної форми зайнятості населення є: смт. Гриців Шепетівського району
(кластер сільського «зеленого» туризму «Оберіг»), Кам’янець-Подільський
район (туристичні кластери «Кам’янецький дивокрай» та «Кам’янець»,
громадська організація «Екокласт «Зелені Товтри»), Городоцький,
Деражнянський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький,
Старокостянтинівський, Славутський, Шепетівський та Ярмолинецький райони
(функціонують осередки «зеленого» туризму). У Кам’янець-Подільському,
Білогірському,
Ізяславському,
Славутському,
Чемеровецькому
та
Шепетівському районах розвинуті такі форми обслуговування міських жителів,
як агрооселі.
Пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці формується за
рахунок незайнятих трудовою діяльністю громадян. Станом на 1 січня 2010
року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 20,2 тис. жителів
Хмельницької області, що на 42,2% менше ніж на початок 2009 року. На кінець
2000 року даний показник становив 29,5 тис. грн. (рис. 5).
За професійними групами найбільша пропозиція робочої сили на
зареєстрованому ринку праці зі сторони робітників з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання,
складання устатковання та машин (23,2%), найпростіших професій (21,7%) та
кваліфікованих робітників з інструментами (14,8%) (рис. 6).
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Рис. 4. Попит на робочу силу та створення нових робочих місць
у Хмельницькій області (побудовано автором за даними [1, 2])
Характерною особливістю територіальної диференціації пропозиції
робочої сили у Хмельницькій області є її залежність від демографічних
показників, структури населення та особливостей системи розселення.
Найбільше абсолютне значення пропозиції робочої сили на зареєстрованому
ринку праці спостерігалось у районах з найбільшими містами області, що
формують «каркас» системи розселення: у Кам’янець-Подільському (3262
особи), Славутському (2563), Хмельницькому (1668), Старокостянтинівському
1474) та Красилівському (1289). Найменше значення даного показника у
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районах із меншою чисельністю населення та з відносно більшою часткою
населення у старшому за працездатний віці: Летичівському (363 особи),
Віньковецькому (357) та Ярмолинецькому (349) районах.
тис. осіб
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Рис. 5. Динаміка пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці
Хмельницької області (побудовано автором за даними [1, 4, 5])

Рис. 6. Пропозиція робочої сил у Хмельницькій області за професійними
групами на 1 січня 2010 року, осіб та % (побудовано автором за даними [1]).
Значення кількості громадян на обліку у державній службі зайнятості в
розрахунку на одного штатного працівника (рис. 7) найвище у
Теофіпольському (20,6%), Новоушицькому (20,0%) та Білогірському (14,8%)
районах, найменше – у Хмельницькому районі разом з м. Хмельницький (2,0%).
Навантаження на одне вільне місце в області на 1 січня 2010 року
становило 61 особу (відносно 1 січня 2009р. зросло на 13 осіб або на 27,1%).
Аналіз динаміки даного показника за період з 2000 по 2009 роки свідчить про
загострення ситуації на регіональному ринку праці, починаючи з 2005 року.
На 1 січня 2010 року за професійними групами значення навантаження на
одне вільне робоче місце (вакансію) перевищувало середньообласний показник
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для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства (249 осіб), робітників найпростіших професій
(включаючи осіб без професій) (191 особа), робітників з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин (73 особи) та для фахівців (64 особи).

Рис. 7. Пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці та
навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) у Хмельницькій області
на 1 січня 2010 року (побудовано автором за даними [1])
В територіальному відношенні найскладніша ситуація на ринку праці
склалася у Теофіпольському (співвідношення чисельності незайнятих громадян
і вільних робочих місць становить 251 особу) та Городоцькому (211) районах.
Найменше значення даного показника (21) у Шепетівському районі.
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Висновки і пропозиції. Таким чином, для збалансування попиту і
пропозиції робочої сили і зменшення напруги на регіональному ринку праці
області необхідно вжити заходи, спрямовані на підвищення рівня зайнятості
населення (особливо у сільській місцевості): 1) розширити сферу застосування
громадських робіт; 2) сприяти перетворенню приватних домогосподарств у
агроформування шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед сільського населення; 3) підтримувати створення у сільській місцевості
малих підприємств та комунальних підприємств; 4) зменшення втрат робочої
сили та вимушеної неповної зайнятості працівників; 5) підвищення вартості
робочої сили та продуктивності праці; 6) подолання нелегальної зайнятості.
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ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ
БІДНОСТІ
Запропоновано методичні підходи до оцінювання факторів небезпеки
поширення бідності. Виділено типи адміністративно-територіальних регіонів
Луганської області за ступенем небезпеки поширення бідності населення.
Ключові слова: поширення бідності, фактори бідності, Луганська
область
Предложены методические подходы к оценке факторов опасности
распространения
бедности.
Выделены
типы
административнотерриториальных регионов Луганской области по степени опасности
распространения бедности населения.
Ключевые слова: распространение бедности, факторы бедности,
Луганская область
The methodical approaches to assessment of poverty risk factors are
disclosed. The types of administrative and territorial regions in Lugansk region by
the level of of poverty population development are explored.
Keywords: poverty distribution, poverty risk factors, Lugansk region.
Вступ. Постановка проблеми. Бідність є складним багатогранним
явищем, поширення якого супроводжується неухильним негативним розвитком
основних складових життєдіяльності населення, серед яких: зниження
тривалості життя та професійно-освітнього рівня, поглиблення демографічної
кризи, погіршення стану здоров’я населення, зниження якості та
інтелектуального потенціалу людських ресурсів, посилення соціальної
напруженості в суспільстві та ін. що, у свою чергу, уповільнює загальний
соціально-економічний розвиток країни.
В Україні вирішення проблеми бідності є одним зі складових завдань
соціально-економічної політики на шляху до побудови стабільної
високорозвиненої держави. Шляхом впровадження та реалізації низки
важливих програмних документів, прийнятих Верховною Радою та Урядом
України, створено основи для подолання та запобігання бідності населення в
українському суспільстві. Проте збереження високих показників рівня бідності
та посилення регіональних диспропорцій в рівні життя населення актуалізують
поглиблення наукового знання про сутність та особливості поширення цього
явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема бідності населення
є однією з найпоширеніших у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.
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Дослідження окремих аспектів бідності мають місце у працях науововців
різних галузей науки, серед яких: І. Ф. Гнібеденко, А. М. Колот, Е. М. Лібанова,
В. О. Мандибура,
С. В. Мельник,
Т. В. Новікова,
Ю. П. Струміліна,
Н. М. Рімашевська, О. О. Разумов, Г. І. Чепурко, П. І. Шевчук, А. Ю. Шевяков
та інші. Вивченням проблеми бідності опікуються також науковці суспільногеографічного профілю, серед яких на особливу увагу заслуговують праці
М. О. Барановського, Т. Ю. Богомолової, І. І. Думової, Н. І. Мезенцевої,
І. Г. Мельник, Н. В. Зубаревич, Є. О. Лаптєвої, О. О. Черкашиної, О. У. Хомри.
Разом із цим, суспільно-географічні дослідження бідності й досі лишаються
молочисленними. Однак, дослідження суспільно-географічних аспектів
поширення бідності має особливе практичне значення в удосконаленні
реалізації регіональної політики щодо підвищення рівня життя населення
України.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Просторова
неоднорідність поширення бідності формується під впливом низки різнобічних
факторів, що є результатом умов розвитку певної території. Виявлення
причинно-наслідкових зв’язків та пояснення просторової мінливості
поширення бідності, особливо на локальному рівні є необхідним для
визначення пріоритетних напрямів та заходів регіональної політики подолання
бідності населення. У вирішенні завдання такого роду особливе значення
належить суспільно-географічним дослідженням бідності, оскільки за своїм
змістом це завдання потребує регіонального, комплексного підходу.
Особливого значення суспільно-географічне дослідження бідності
набуває для регіонів, що характеризуються суттєвими відмінностями в
територіальній організації розселення й господарства, мають нерентабельні
сектори й галузі, депресивні поселення. До таких належить Луганська область –
регіон зі значними внутрішньорегіональними диспропорціями в соціальноекономічному розвитку, що є свідченням наявних відмінностей передумов
збідніння населення.
Метою нашого дослідження є систематизація адміністративнотериторіальних утворень Луганської області за ступенем небезпеки поширення
бідності відповідно до прояву дії факторів формування бідності.
Виклад основного матеріалу. Якісні та кількісні характеристики сану
бідності формуються за рахунок дії сукупного (кумулятивного) впливу
численних факторів – політичних, економічних, соціально-економічних,
соціально-демографічних, екологічних тощо. Кожний фактор можна визначити
кількома показниками-індикаторами. Але чим менше регіон, тим важче знайти
відповідні показники.
Щодо оцінки факторів бідності в Луганській області, то нами обрано саме
ті з них, що, по-перше, відіграють найважливішу (на думку більшості вчених)
роль у формуванні бідності, по-друге, ті, що можна кількісно оцінити на рівні
міськрад та адміністративних районів за допомогою статистично визначених
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індикаторів. До таких факторів належать соціально-економічні та соціальнодемографічні фактори [1].
До економічних факторів бідності ми відносимо рівень розвитку
економіки та її галузеву структуру. Вплив цих факторів на бідність
проявляється через формування доходів населення. За відсутності інформації
щодо обстеження умов життя домогосподарств в розрізі адміністративних
районів і міськрад, індикаторами економічних факторів бідності було обрано
такі показники:
− розмір середньорічної номінальної заробітної плати найманих
працівників (заробітна плата слугує основною статтею доходів економічно
активного населення, її середній розмір відображає особливості галузевої
структури та рівень розвитку господарства окремих територіальних утворень);
− розмір середньомісячної призначеної пенсії;
− середній розмір субсидії, призначеної на оплату житлово-комунальних
послуг, у розрахунку на одне домогосподарство (субсидії призначаються
малозабезпеченим сім’ям для відшкодування відповідних статей витрат, з
метою підвищення їх добробуту).
Індикаторами соціально-економічних факторів слугували такі показники,
що характеризують умови праці та стан ринку праці, а саме:
− частка штатних працівників економічно активних підприємств, яким
вчасно не виплачено заробітну плату (порушення роботодавцями своїх
зобов’язань перед працівниками є важливим фактором економічної (трудової)
бідності);
− рівень зайнятості населення (характеризує можливість реалізації права на
працю та отримання стабільних доходів населенням);
− рівень зареєстрованого безробіття (цей показник менш точно
характеризує ситуацію на ринку праці, ніж той, що розраховується за
методологією МОП, проте останній, на жаль, на рівні міськрад та
адміністративних районів Держстатом не розраховується);
Індикаторами соціальних факторів бідності стали в нашому дослідженні
такі показники:
− частка працівників, які мають повну вищу освіту (особи з вищою освітою
мають більше можливостей працевлаштуватися на високооплачувану роботу,
вони є більш мобільними та конкурентоспроможними на ринку праці, тому
менше підпадають під ризик збідніння);
− чисельність потерпілих працівників від травматизму пов’язаного з
виробництвом у розрахунку на 1000 працюючих (високий рівень виробничого
травматизму спричинює погіршення стану здоров’я значної частки працюючого
населення, що зумовлює додаткові витрати на відновлення задовільного стану
здоров’я, впливає на режим зайнятості, супроводжується зниженням
продуктивності, а відтоді – й доходності праці);
− чисельність осіб з інвалідністю у розрахунку на 1000 осіб наявного
населення (інваліди – категорія населення з обмеженими можливостями
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працевлаштування та отримання доходу від праці, різновид „утриманців”, які
потребують догляду й додаткових витрат).
Демографічні фактори впливають на бідність через формування певної
демографічної структури населення, що визначає вікову, статеву і шлюбносімейну різницю в доходах населення певної територіальної суспільної
системи. Виходячи з цього, індикаторами демографічних факторів було обрано:
− демографічне навантаження населення в працездатному віці дітьми та
особами післяпрацездатного віку (діти та старі люди утворюють категорію
утриманців, обмежують можливості інших членів сім’ї у повній мірі
реалізовувати трудовий потенціал, потребують більших витрат тощо);
− частка дітей? народжених поза шлюбом (характеризує ще один
ghjzdформування неповних бідних сімей у складі жінки та дитини);
− показник статевої асиметрії (характеризує статеві відмінності відтворення
та міграції населення).
Географічні фактори – „ресурс положення і простору” – визначають
сукупний потенціал можливостей системи розселення певної території щодо
працевлаштування та отримання різного роду послуг (транзитних і
транспортних, сучасних систем передачі інформації і пов’язаних з цим видів
діяльності тощо. Індикаторами, що характеризують вплив розселенських
(екістичних) факторів, було обрано такі:
−
щільність міських поселень в системі розселення регіону
(характеризує „насиченість” території населеними пунктами, що здатні
виконувати функцію „центральних місць”; міські поселення мають відносно
стійку соціально-економічну базу, диверсифікований ринок праці,
характеризуються більшими можливостями для реалізації людського
потенціалу, що дає перспективу працевлаштування з гідними умовами оплати
праці для забезпечення достойного рівня життя не тільки місцевим жителям,
але й маятниковим мігрантам);
−
частка міського населення в структурі наявного населення регіону
(за умов більш високої частки міського населення простежуються низькі
коефіцієнти сукупної (міської та сільської) бідності; більш високі темпи
підвищення частки міського населення, як правило, супроводжуються більш
швидкими темпами загального зниження бідності [2]).
−
доступність до обласного центру (мається на увазі найбільше в
регіональному полі функціональне місто гарантує населенню найбільший
спектр можливостей), що визначалася як середня відстань по автошляхах від
поселень певного регіону до м. Луганська.
Серед множини ймовірних показників-індикаторів нами було обрано саме
ті, що характеризуються максимальною кореляцією та передають основну
інформацію щодо формування бідності. Відібрані показники не слід
розцінювати як досконалу, бо фактори та передумови такого різнобічного
явища, як бідність неможливо оцінити певним кінцевим набором кількісних
показників. Водночас виділена система показників є „відправною точкою” для
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роздумів щодо того, як найкраще вимірювати ступінь небезпеки поширення
бідності за факторами на внутрішньорегіональному рівні.
Дослідження внутрішньорегіональних відмінностей за факторами
небезпеки поширення бідності проводилось у такій послідовності:
1) визначення часткових показників, що характеризують фактори бідності, за
кожним адміністративно-територіальним регіоном та складання матриці даних;
2) обрання способу нормування (приведення показників до єдиної розмірності)
та обчислення нормованих показників в розрізі кожного територіального
утворення (міськради, району); 3) розрахунок сумарного та інтегрального
показників; 4) угрупування адміністративних утворень за ступенем небезпеки
поширення бідності; 5) картографування та інтерпретація отриманих
результатів.
Увесь набір показників-індикаторів ділиться на дві категорії:
1) показники-стимулятори, які по відношенню до небезпеки поширення
бідності відповідають оцінці „чим більше значення, тим вище небезпека
збідніння”; 2) показники-дестимулятори, які відповідають оцінці „чим більше
значення, тим нижче небезпека збідніння”. Наприклад, чим вище рівень
заробітної плати, тим менша ймовірність збідніння.
Для
нормування
показників
використаний
метод
лінійного
масштабування. Суттю цього метода є те, що визначаються референтні точки
(мінімальні та максимальні значення показників) і реальне розташування
показника між ними [3, с. 40]. Такими референтними точками було обрано
мінімальні та максимальні значення відповідних показників для
адміністративно-територіальних одиниць Луганської області.
Нормування показників-стимуляторів здійснюється за формулою (1):
П

ПН рі =

де ПH рi
П

П

П

рi

−П

рi max

рi

−П

min
рi

(1),

min

– нормоване значення i-го показника для певного регіону;

рi – абсолютне значення i-го показника для певного регіону;

рi

– абсолютне значення i-го показника, яке є найменшим серед
min

відповідних регіональних показників;
П
– абсолютне значення i-го показника, яке є найбільшим серед
рi
max

відповідних регіональних показників.
Оскільки між небезпекою поширення бідності та показникамидестимуляторами існує зворотний зв’язок, останні обчислюються як обернені
величини за формулою (2):
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П
ПН рі = 1 −

П

рi

−П

рi max

рi

−П

min
рi

(2).
min

У такий спосіб усі показники приводяться до універсальної розмірності в
межах шкали (0; 1), що зрештою дало можливість перейти безпосередньо до
обчислення сумарного показника оцінки факторів небезпеки поширення
бідності за регіонами. Він розраховується як сума відповідних нормованих
індикаторів факторів, за формулою (3):
н
∑ ZΠΗ = ПН р1 + ПН р2 + ПН p3 + …+ ПН pн
рк
к =1

н

(3),

де ∑ ZΠΗ рк – сумарний показник небезпеки бідності;
к =1

н – кількість складових показників (доданків) оцінки факторів небезпеки
поширення бідності.
Формула розрахунку інтегрального показника оцінки факторів небезпеки
поширення бідності має такий вигляд (4):
н

н

к =1

к =1

∆ РБ р = ( ∑ ZΠΗ рк / н) – ∑ ZΠΗ рк

(4),

де ∆ РБ р – інтегральний показник небезпеки поширення бідності.
Усі регіони, що мають від’ємні значення показників, характеризуються
більшою небезпекою бідності, ніж ті, що мають позитивні значення.
Наступним кроком стала систематизація обчислених показників, тобто
розчленування усієї сукупності досліджуваних об’єктів або явищ на якісно (або
кількісно) визначені групи на підставі встановленого ступеня небезпеки
поширення бідності. Систематизацію було здійснено ранговим методом
відповідно, як певне відхилення до середньообласного показника.
Картографування отриманих результатів дає можливість з’ясувати
просторові особливості дії факторів бідності та типізувати міста й
адміністративні райони за ступенем небезпеки поширення бідності.
У результаті проведеного дослідження оцінки економічних, соціальноекономічних, соціальних, демографічних та географічних факторів виділено
сім груп регіонів, що мають ступінь небезпеки бідності (рис. 1):
найвищий: Троїцький, Біловодський райони (I група);
високий: Білокуракинський, Міловський, Новоайдарський, Марківський,
Кремінський,
Сватівський,
Станично-Луганський,
Новопсковський
райони (II група);
вище середнього: Антрацитівський, Краснодонський, Попаснянський,
Старобільський, Свердловський райони (III група);
середній: Слов’яносербський район, Краснолучська міськрада (IV група);
нижче середнього: Перевальський район, Кіровська, Брянківська,
Первомайська, Стаханівська, Лисичанська міськради (V група);
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низький:
Лутугінський
район,
Рубіжанська,
Антрацитівська,
Ровеньківська, Сєверодонецька міськради (VI група);
найнижчий: Свердловська, Алчевська, Краснодонська, Луганська
міськради (VIІ група).

Рис. 1. Ступінь небезпеки поширення бідності населення за
економічними, соціально-економічними, соціальними демографічними та
географічними факторами за міськрадами та адміністративними районами
Луганської області в 2010 р. (побудовано автором за даними розрахунків)
Відповідно, для недопущення концентрації та поширення в регіоні зон
бідності об’єктами першочергової уваги мають бути територіальні утворення,
що характеризуються найвищим та високим ступенем небезпеки поширення
бідності за факторами в області, передусім такі? як: Троїцький, Біловодський
Білокуракінський, Міловський, Новоайдарський, Марківський, Кремінський,
Сватівський, Станично-Луганський, Новопсковський райони. Разом із цим,
відносне благополуччя (щодо небезпеки поширення бідності) таких регіонів як
Алчевська, Краснодонська, Луганська, Свердловська міськради не робить для
них другорядною задачу боротьби із бідністю, оскільки це регіони високої
концентрації населення (за станом на 01.01.2011 р. у них проживало 34,7%
населення Луганської області).
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Вирішення соціальних
питань в нашій країні, до яких належить і вирішення проблеми бідності не буде
ефективним, приносити позитивного результату без урахування „місцевих”
факторів поширення бідності. Знання передумов формування бідності, як
складного багатоаспектного явища, на регіональному та локальному рівнях дає
можливість визначити пріоритетні напрями вирішення цієї проблеми, що
зробить відповідну політику більш адресною та успішною. При цьому, одним із
важливіших завдань, є виявлення внутрішньорегіональної диференціації за
ступенем небезпеки поширення бідності відповідно до впливу різносторонніх
факторів.
Проведене дослідження, на основі запропонованих методичних підходів,
підтверджує, що регіони Луганської області є дуже неоднорідними за ступенем
небезпеки поширення бідності, що визначається структурою та гостротою дії
різнобічних факторів. Це вагомий аргумент на користь проведення
диференційованої регіональної соціально-економічної політики з урахуванням
виявлених територіальних особливостей. Виділення територіальних утворень з
подібними рисами поширення бідності та регіональний підхід до визначення
пріоритетних заходів подолання бідності населення – це запорука реального
покращення життя мешканців Луганської області.
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ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО
СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА
РОЗВИТКУ
У роботі подано аналіз рівня розвитку соціальної інфраструктури
Північно-Східного
суспільно-географічного
району.
Авторами
охарактеризовано сучасний стан основних галузей соціальної інфраструктури
та обслуговування населення, а також висвітлено основні проблеми та
напрямки реформування даної сфери.
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The paper presents an analysis of the level of social infrastructure of the NorthEast social geographical area. The authors described the current state of the main
branches of social infrastructure and services, and highlights the main problems and
directions for reform of this sector.
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Вступ. Постановка проблеми. Серед актуальних регіональних проблем
особливого значення набувають ті, що пов'язані з формуванням та розвитком
соціальної інфраструктури. Саме вона є матеріальною та організаційною
основою задоволення багатьох життєвих потреб населення. Соціальна сфера
виступає як фактор економічного зростання держави, її комплексна оцінка в
контексті соціально-економічного розвитку окремих регіонів дасть змогу
виявити чинники, що впливають та визначають її динаміку, враховуючи
регіональні особливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні
аспекти функціонування соціального сектору економіки, виробництва
суспільних послуг, розвитку соціально-культурної та матеріально-побутової
ланок знайшли своє відображення у працях Баумоля В., Беляєва О., Богуш Л.,
Вдовиченка М., Грішнової О., Данилишина Б., Долішного М., Дробнохода М.,
Ерхарда Л., Євсєєва В., Заяць Т., Карамишева Д., Качали Т., Козака В.,
Колота А., Кочерги О., Кременя В., Куценко В., Ламберта Х.
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Формування цілей статті. Постановка завдання. Метою написання
даної роботи є обґрунтування важливості розвитку соціальної сфери даного
суспільно-географічного району. Для досягнення поставленої мети було
передбачено постановку і послідовне вирішення наступних завдань: виявити
особливості соціальної сфери Північно-Східного суспільно-географічного
району; оцінити рівень розвитку закладів соціальної сфери даного району за
основними видами; визначити проблеми розвитку соціальної сфери району та
запропонувати напрямки їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Сучасна мережа закладів соціальної сфери
у населених пунктах досліджуваного району охоплює 1714 дошкільних
закладів, 2328 загальноосвітніх шкіл,120 професійно-технічних навчальних
закладів, 108 вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації, 1272
лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, 2207 закладів культури
клубного типу, 2682 дитячих оздоровчих заклади, 165 санаторно-курортних та
оздоровчих закладів [1, c. 291-297].
Рівень охоплення дошкільними закладами в даному суспільногеографічному районі поступово зростає. Він є вищим, ніж в середньому по
Україні, і становить 61. Проте необхідно враховувати, що цей показник не
охоплює всіх дітей відповідного віку. Кількість загальноосвітніх закладів різної
форми власності на початок навчального 2010 року: у Харківській області
налічувалось 919 од., у Полтавській – 801 од., Сумській – 608 од. [1, c. 291].
За кількістю учнів загальноосвітніх навчальних закладів у розрахунку на
10 тис. населення Північно-Східний суспільно-географічний район має нижчий
показних, ніж середнє значення по Україні [1, c. 292].
Найнижчу кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 10 тис.
осіб. серед областей даного району має Полтавська область, наступною є
Сумська, далі Харківська. Динаміка даного показника для трьох перелічених
областей та України є досить схожою. З 2001 року спостерігається його
поступове зниження. Причиною цього є скорочення чисельності населення.
Кількість професійно-технічних навчальних закладів у Харківській області
становить 54 од., у Полтавській області – 43 од., у Сумській –33 од. Починаючи
із 2000 року по 2010 рік їх кількість поступово знижується. Кількість учнів,
слухачів професійно-технічних навчальних закладів у розрахунку на 10 тис.
населення у Харківській області становить 68 од., у Полтавській – 98 од., у
Сумській – 112 од. [1, c. 295].
Кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації складає 70 од.
для Харківської області (найбільше в Україні, поступається тільки м. Києву),
для Полтавської даний показник становить 23 од., для Сумської – 15 од. (Рис.
1).
Що стосується кількості студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації у розрахунку на 10 тис. населення, то найвищу кількість таких
студентів має Харківська область (996 осіб на 10 тис. населення), оскільки
Харків є центром притоку студентів з усієї України. Нижче середнього рівня по
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Україні даний показник є для Полтавської та Сумської областей, де він
відповідно становить 456 і 465 тис. осіб на 10 тис. населення. Динаміка даного
показника усіх вище зазначених областей є схожою між собою та із середньо
українською динамікою, до 2006 року спостерігалось підвищення, далі
поступове зменшення [1, c. 297].
Даний регіон володіє порівняно достатнім культурним потенціалом.
Оперуючи статистикою загальної кількості масових та універсальних
бібліотек даного району із 1995 по 2009 рр., ми виявили зменшення їх
кількості з 2426 од. у 1995 році до 2295 од. у 2009 році. Кількість масових та
універсальних бібліотек на 1 тис. осіб складає 0,5 од., як і загалом по Україні
[1, c. 320].
Книжковий фонд масових та універсальних бібліотек для Харківської
області становить 746 для Полтавської - 804, для Сумської - 741 примірників
на 100 жителів. Цей показник вище середнього рівня по Україні. Кількість
місць у закладах культури клубного типу на 100 жителів починаючи від 1995
року майже не змінилася (Харківська область 7, Полтавська 15, Сумська 14 на
100 жителів). Проте, для Полтавської та Сумської області характерна
тенденція спаду буде тривати і на далі [1, c. 321].

Рис. 1. Кількість студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації Північно-Східного суспільно-географічного району у розрахунку на
10 тис. нас.
Погіршення ситуації в освітній та культурній сфері зумовлено
скороченням фінансування, як наслідок, зростає частка об’єктів, де вже
десятки років не впроваджувались поточні й капітальні ремонти (значна
кількість сільських клубів, перебуває в аварійному стані), багато приміщень
культурного призначення не мають опалення взимку, недостатнє
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відшкодування витрат на оновлення матеріально-технічної бази основної
частини державних і комунальних клубів, будинків культури, низький рівень
інформатизації масових та універсальних бібліотек.
Охорона здоров’я - це галузь, що охоплює мережу поліклінік, лікарень,
санаторіїв, систему диспансеризації населення, інші заклади медичного
профілю, які призначені зміцнювати здоров’я людей, збільшувати довголіття
народу, задовольняти потреби в медичному обслуговуванні, надавати
лікувально-профілактичну допомогу.
Показник поширеності хвороб, який характеризується числом випадків
хвороб на 100 тис. чоловік. За даними статистичних джерел, у структурі
поширеності по класам хвороб основну частину становлять хвороби органів
дихання (47,5 %), на другому місті — хвороби системи кровообігу (7,4 %), на
третьому хвороби сечостатевої системи – (6%) [1, 305 c.] (Рис. 2).

Рис. 2. Кількість захворювань населення Північно-Східного суспільногеографічного району на 100 тис. осіб
Для даного району характерне збільшення
кількості захворювань
населення на 100 тис. осіб. Для Полтавської області це поступове збільшення
даного показника із 52642 осіб у 1990 році до 59130 осіб у 2009 році. Для
Харківської області дана ситуація є більш гострою, динаміка поширення хвороб
є значною, даний показник збільшився із 40503 осіб у 1990 році до 78018 осіб у
2009 (майже у 2 рази). Для Сумської області характерне незначне покращення
даного показника, тобто його зменшення із 51210 осіб до 49368 осіб,
покращення здоров’я населення [1,c. 306-307].
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Про важливість розвитку медичної сфери району свідчить обсяг
реалізованих послуг з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, який
для Полтавської області становить за 2009 рік 200,9045 млн. грн. Обсяг
реалізованих послуг з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги для
Харківської області становить 168,567 млн. грн., а для Сумської області
130,02 млн. грн. [1, c. 308-309]
Одним із показників ролі охорони здоров’я у сфері послуг є кількість
населення, що зайнята у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення.
Даний показник для Північно-Східного суспільно-географічного району
складає 156,1тис. осіб (частка від загальної кількості зайнятих становить 7 %).
Для порівняння приведемо кількість населення, що зайняті у сфері освіти –
204,7 тис. осіб (8 %), державному управлінні – 128,1 тис. осіб (5 %), найбільше
зайнятих у промисловості – 462,8 тис. осіб (20 %), торгівлі – 599,3 тис. осіб (23
%), сільському господарстві, лісовому господарстві, мисливстві, рибальстві –
334 тис. осіб(17%)[1, c.376 - 380].
Кількість лікарняних закладів у Сумській області зменшилась із 1995 року
по 2010 рік майже у 2 рази. Для Полтавської області ця тенденція за даний
період зберігається. Кількість закладів зменшилась у 1,5 разів, як і для
Харківської області. Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. нас. за період від
1995 року по 2010 рік для Сумської області скоротилась у 1,3 рази. Для
Полтавської та Харківської областей даний показник зменшився у 1,5 разів.
Кількість лікарняно-профілактичних закладів незначно зросла (у 1,3 рази). Для
Харківської області даний показник збільшився у 1,8 разів. Планова ємність
амбулаторно-профілактичних закладів для даних областей збільшилась у 1,2
рази (Табл.1.1) [1, c. 303-304].
Досліджуючи показник кількості лікарів усіх спеціальностей на 10 тис.
населення, варто відзначити, що із 1995 року по 2010 рік даний показник
збільшився із 52,1 до 58 одиниць для Харківської області, для Полтавської – із
44 до 49,а для Сумської області – із 33,8 до 39,6. На відміну від попереднього
показника кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення за
досліджуваний період зменшився із 118,4 до 96,4 одиниць для Харківської
області, для Полтавської області – із 118 до 103 одиниці, а для Сумської – із 112
до 109,7 одиниць [1, c. 300-304].
Отже, сфера охорони здоров’я Північно-Східного суспільно-географічного
району має достатній потенціал для розвитку, проте він реалізується не в
достатній мірі, дана галузь потребує реформування, покращення медичного
обслуговування та надання якісної медичної допомоги відповідно до
міжнародних еталонів та стандартів.
Житлово-комунальне
господарство
досліджуваного
району
характеризується низькою якістю житлово-комунальних послуг, незадовільним
технічним станом ЖКГ, скрутним матеріальним становищем підприємств ЖКГ,
відсутністю достатньої кількості спеціалістів, недостатнім фінансовим
забезпеченням проведених реформ. В основі цієї низки проблем стоїть
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звичайно ж недосконалість нормативно-правової бази житлово-комунальної
сфери. Споживачі житлово-комунальних послуг не задоволені якістю наданих
послуг та рівнем їх оплати. Житлові умови населення є загалом сприятливими.
У Сумській та Полтавській області показник забезпеченості населення
житлом є вищим за середній рівень по Україні, а в Харківській області дещо
нижче середнього, що пов’язано з високими цінами на житло в місті Харкові та
передмісті. Існують відчутні відмінності між сільськими та міськими
поселення. Населення сільської місцевості краще забезпечене житловою
площею на 1 особу, оскільки доступність житла є значно вищою, ніж у містах.
Таблиця 1

Роки

Кількість
лікарняних
закладів, од.

Україна

Сумська
область

Полтавська
область

Харківська
область

Заклади охорони здоров’я

2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010

146
148
150
143
146
143
135
131
126
118
79
80
79
80
78
2900
2800
2900
2900
2900

Кількість
лікарняних
ліжок
всього, на 10 тис.
тис.
нас.
27,5
27,5
26,2
25,2
25,2
13,7
13,6
13,7
13,5
13,4
11,4
11,4
11,3
11,3
11,2
444
440
437
431
429

98,2
98,8
94,7
91,6
92
90
90
91
91
91
94,6
95,4
95,5
96,2
96,7
95,6
95,2
95,1
94,2
94

Кількість
лікарських
амбулаторнополіклінічних
закладів, од.
511
503
574
652
689
359
354
435
370
366
239
232
249
250
296
7900
8000
8800
8800
9000

Планова ємність
амбулаторнополіклінічних закладів
всього
(тис.
відвідувань
за зміну)
60,9
60,3
58,1
60,2
62,3
38,2
38
37
38,3
38,5
27,6
27,5
27,5
27,5
27,5
998
992
987
1000
993

на 10 тис.
нас.
217,9
217
210,2
218,7
227,6
249
251
246
257
260
228
230,3
232,6
234,9
237,1
214,8
214,7
214,8
218,3
217,7

Питома вага загальної житлової площі обладнаної водопроводом за 2009
рік у міських поселеннях складала в середньому 70 %, у сільських поселеннях
– близько 25 %, каналізацією відповідно 71% і 20 %, опаленням 70 % і 50 %,
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газом 87 % і 90 %, гарячим водопостачанням 63% і 10 %, ваннами 66 % і 20
% [1, c. 285 ].
Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на одну особу має нижчий
показник, ніж загальне значення по Україні, за винятком Харківської області.
Даний показник по району складає 11,9 % від загальноукраїнського. Роздрібний
товарооборот на одну особу для Харківської області становить 5756 грн., частка
продовольчих товарів складає 44,8 %, а частка непродовольчих товарів
відповідно 55,2% ; для Сумської області – 2867 грн., частка продовольчих
товарів – 46,2 % , а частка непродовольчих товарів відповідно 53,8 %; для
Полтавської області –2479,6 грн., частка продовольчих товарів становить 38,3
%, а частка непродовольчих товарів – 61,7 % [1, c. 343].
Варто зазначити, що для даного району роздрібний товарооборот на одну
особу у сільській місцевості у 5 разів менший за даний показник у містах.
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі на 10 тис. населення по району складає в
середньому лише 16 од., об’єктів ресторанного господарства на 10 тис.
населення 8 од. Кількість місць в об’єктах ресторанного господарства
становить 300 місць на 10 тис. населення. У міських поселеннях торговельна
мережа добре розвинена. Для сільських поселень характерне зменшення
кількості підприємств торгівлі.
При дослідженні стану та перспектив розвитку даного суспільногеографічного району згідно інформації наданої Державним комітетом
статистики України, було розглянуто три основні показники по
адміністративних районах і містах досліджуваних областей – це роздрібний
товарооборот на 1 особу, грн.; обсяги реалізованих послуг населенню, грн.;
забезпеченість населення житлом на 1 особу/м2. Дані кількісні показники були
проаналізовані індексним методом, що дало можливість здійснити оцінку рівня
розвитку соціальної сфери адміністративних районів областей, які складають
Північно-Східний суспільно-географічний район (Табл. 2).
Соціально-економічна ситуація в суспільстві вимагає посилення державної
політики, яка передбачатиме передачу на місцевий рівень значної частини
управлінських функцій щодо розв’язання проблем суспільного розвитку,
забезпечення вирівнювання рівнів розвитку міст шляхом розробки та
поєднання регіональних і цільових програм державної підтримки конкретних
регіонів.
До напрямків реформування інфраструктури сфери охорони здоров'я
належать:
1.
подальше унормування проблем розвитку ринку товарів і послуг
медичного призначення, фармацевтичних засобів;
2.
реалізація програм впровадження новітніх медичних технологій та
техніки, розробленої з використанням вітчизняних ноу-хау, в практику роботи
державних і комунальних лікувально-профілактичних закладів;
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Таблиця 2
Рівень розвитку соціальної сфери адміністративних районів областей
Північно-Східного суспільно-географічного району
Рівень розвитку

Дуже низький

Низький

Нижче середнього

Середній

Вище середнього

Райони
Близнюківський, Лозівський, Сахновщинський, Кегечівський,
Шевченківський, Куп’янський - Харківської області; Козельщинський,
Шишацький, Миргородський, Оржицький, Чутівський, Машівський Полтавської області , Шосткинський, Конотопський, Сумський,
Липоводолинський - Сумської області.
Ізюмський, Валківський, Печенізький - Харківської області;
Кременчуцький, Котелевський, Семенівський, Лубенський, Чорнухівський,
Гребінківський - Полтавської області.
Барвінківський, Первомайський, Нововодолазький, Дергачівський,
Коломацький, Богодухівський - Харківської області; Кобеляцький,
Лохвицький, Великобагачанський - Полтавської області; Серединобудський,
Буринський, Білопільський, Краснопільський - Сумської області.
Зміївський, Борівський, Золочівський, Краснокутський - Харківської області;
Ямпільський, Глухівський, Недригайлівський, Путивльський, Охтирський,
Великописарівський - Сумської області.
Харківський, Балакліївський, Великобурлуцький, Дворічанський,
Красноградський, Зачепилівський, Вовчанський - Харківської області;
Новосанжарський, Решетилівський, Глобинський, Пирятинський,
Гадяцький, Зіньківський, Хорольський - Полтавської області; Кролевецький,
Роменський, Лебединський, Тростянецький - Сумської області.

забезпечення прозорості фінансування та діяльності територіальних
медичних об’єднань, сприяння розвитку мережі та матеріально-технічної
бази комунальних некомерційних медичних підприємств;
4. збереження наявної мережі лікувальних закладів, зміцнення їх
матеріально-технічної бази, в тому числі: впровадження новітніх
технологій і методів діагностики та лікування; нарощування обсягів придбання всього спектра сучасного медичного обладнання; реконструкція
мереж водопостачання та водовідведення, заміна сантехсистем;
5. оновлення автомобільного парку станції швидкої, невідкладної медичної
допомоги та лікувально-профілактичних закладів областей даного
суспільно-географічного району;
6. подальше впровадження сімейної медицини, посилення контролю за
якістю надання медичної допомоги дітям і матерям[2, c. 120].
Напрями реформування сфери освіти:
7. реалізація регіональних та муніципальних програм збереження й
профільного використання мережі дитячих дошкільних закладів;
8. дотримання чинних обмежень щодо ліквідації малокомплектних шкіл,
повноцінне фінансування діяльності з реалізації програми “Шкільний
автобус”
як
засоби
підвищення
територіальної
доступності
інфраструктури загальної середньої освіти;
3.
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узгодження регіональних стратегій розвитку мережі закладів професійнотехнічної і вищої освіти з прогнозами формування попиту на ринку праці;
10. продовження
комп’ютеризації
навчального
процесу,
забезпечення
телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та
спеціалізованими програмними продуктами за рахунок державного бюджету;
11. забезпечення підвищення ефективності використання сучасної комп’ютерної
техніки та мережі Інтернет [3, c. 392].
У досліджуваному суспільно-географічному районі спостерігаються
негативні явища у сфері надання житлово-комунальних послуг населенню:
• незадовільна якість та висока вартість житлово-комунальних послуг;
• значне зношення основних фондів і висока енергоємність житловокомунальної галузі.
Для подолання негативних явищ у сфері надання житлово-комунальних
послуг населенню потрібно реформувати сферу житлово-комунального
господарства та знизити його енергоємність.
Таким чином, основним наслідком недостатньої відпрацьованості
організаційно-економічного механізму задоволення суспільно необхідних
соціальних та культурних потреб населення є доволі низький культурний та
культурно-освітній рівень його підростаючого покоління (насамперед, у
невеликих селах і містах), що тяжіє до подальшого погіршення, суттєво
ускладнюючи ближчі й віддалені перспективи інноваційної модернізації
економіки Північно-Східного суспільно-географічного району України.
Висновки. В теперішній час рівень розвитку галузей культурнопобутового та соціально-культурного призначення відстає від реальних потреб
населення. Матеріальна база соціальної сфери Північно-Східного суспільногеографічного комплексу становить 48-50 % нормального рівня. Велика
кількість жителів стоять у черзі на отримання житла. У складному становищі
перебуває медичне обслуговування населення, скоротилась середня тривалість
життя, зменшилась народжуваність. Така ситуація потребує негайного
реагування з боку влади, оскільки її загострення може призвести до жахливих
наслідків, вплинути на які буде складніше.
9.
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V. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
УДК 911.3

Черевко О. М., асп.
Інститут географії НАН України
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ КОРДОН: ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ В ХІХ - ХХI СТОЛІТТЯХ

Проаналізований процес формування українсько-білоруського кордону.
Визначені спірні аспекти у встановленні державного кордону між Україною
та Республікою Білорусь, розглянуто сучасний стан функціонування
українсько-білоруського прикордоння.
Ключові
слова:
українсько-білоруський
кордон,
прикордоння,
прикордонний район, прикордонне співробітництво
Проанализирован процесс формирования украинско-белорусской границы.
Определены спорные аспекты в создании государственной границы между
Украиной и Республикой Беларусь, рассмотрено современное состояние
функционирования украинско-белорусского пограничья
Ключевые
слова:
украинско-белорусская
граница,
приграничье,
приграничный
район,
приграничное сотрудничество
The article was analyzed process of forming of ukrainian-belorussian border.
Debatable aspects are certain in establishment of state boundary between Ukraine
and Republic of Belarus, analyzed modern functioning ukrainian-belarussian
boundary.Key words: ukrainian-belarussian border, boundary, border district, crossborder cooperation
Вступ. Постановка проблеми. Кордони виступають невід’ємною
складовою територіальної держави, без яких існування політико-географічного
простору неможливо. Однією з важливих характеристик політичних та
адміністративних кордонів виступає їх зрілість або стійкість, яка визначається
тривалістю їх існування (віком). Історично зрілі адміністративні кордони
обумовлюють політичну, соціальну та культурну цілісність регіону [4;
12].Зрозумілим є той факт, що нинішні державні кордони України постали як
визнані світовою спільнотою внутрішні кордони СРСР, які розмежовували
радянські республіки. Проте процес створення та встановлення українськобілоруського кордону має свою історію та особливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує широкий інтерес
науковців до вивчення проблем кордонів, а саме пошук механізмів активізації
процесів прикордонного співробітництва. Реалізація даної діяльності потребує
відповідного інституційного та договірно-правового забезпечення зі сторони урядів
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держав які мають спільний кордон. Зокрема проблема встановлення та
врегулювання державного кордону між Україною та Білорусією не була
безхмарною і сьогоднішній етап неузгодженості політико-адміністративного
кордону має ряд своїх витоків у минулому. Питання кордонів у вітчизняній
науковій літературі розкрито у контексті державотворчих процесів переважно у
роботах істориків (О. Бойко, В. Лєбєдєва, В. Ярового , В. Мартинека, В. Боєчко,
О. Ганжі, Б. Захарчука), окремих комплексних працях географів (М.
Дністрянського) та ін.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання . Відсутність праць,
які розглядають процес формування українсько-білоруського кордону
мотивував здійснити історико-географічний аналіз відповідної проблеми й
вирішити наступні завдання: розглянути процес встановлення українськобілоруського кордону; дослідити територіальні претензії обох сторін у
проходженні кордону; визначити втрати та здобутки сторін у переговорному
процесі; дослідити сучасний стан договірно-правового оформлення кордону та
зробити аналіз прикордонного співробітництва у прикордонних територіях.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці XVIII – початку XIX ст. в
результаті складних міждержавних відносин та геополітичних змін українські
та білоруські етнічні землі опинилися під владою Російської Імперії. Згідно до
наказу від 1796 року «Про новий поділ держави на губернії і намісництва»
(останні були ліквідовані і утворені повіти) територія Російської Імперії
поділялась на губернії та повіти. В період з поч. ХІХ – поч. ХХ ст. територія
сучасного українсько-білоруського прикордоння, за винятком незначних
адміністративно-територіальних змін у межах окремих губерній, була утворена
Чернігівською, Київською, Волинською, Могильовською, Мінською та
Гродненською губерніями [3; 7]. Даний адміністративно-територіальний поділ
проіснував до революційних подій 1917 р.
І світова війна та Лютнева революція 1917 року призвели до руйнування
Російської Імперії та активізації державотворчих процесів у межах етнічних
територій колишньої імперії.
4 серпня 1917 року Тимчасовий уряд (ТУ) видав «Тимчасову інструкцію
для Генерального секретаріату», яка визначила територію компетенції
українського уряду (Центральної Ради) у межах п’яти губерній, три з яких
формували українсько-білоруське прикордоння. Натомість під час Першої
світової війни територія сучасної Білорусії стала ареною бойових дій. У 1915 р.
Німеччина окупувала її західні землі. Лютнева революція 1917 року не
спричинила значних дій зі сторони національно-патріотичних сил з розбудови
незалежної білоруської держави у межах білоруських етнічних земель, тому на
1917 рік питання зовнішніх кордонів для білоруської державності фактично не
грало визначної ролі. Таким чином станом на березень-серпень 1917 року
українсько-білоруське прикордоння складало три губернії України (Волинська,
Київська, Чернігівська) визнані Тимчасовим урядом як автономне утворення у
підпорядкуванні ЦР, а також Гродненською (окупованою німецькими
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військами), Мінською та Могильовською губерніями (входили до складу
Західної області) підконтрольною ТУ [3; 7].
Найбільш ключовим з точки зору визначення кордонів і розмежування
українського та білоруського народів виступає 1918 рік, а саме укладання
Брестського миру, який слугував каталізатором територіальних питань та
визначення зовнішніх кордонів держав. Брестська мирна угода, укладена 27
січня 1918 р. між Українською Народною Республікою (УНР) та Четвертинним
союзом, визначила північно-західний кордон, який закріплював за УНР
Холмщину, Білоруське Підляшшя та Західну Берестейщину (більша частина
Брест-Литовського повіту та Кобринський повіт Гродненської губернії).
На той час державної влади на території Білорусі не існувало. 3 березня
1918 року Радянська Росія підписала мирний договір з Німеччиною та її
союзниками у відповідності до якого Білорусь фактично ділилась на три
частини: західну (Гродненська губернія і частина Віленської з Вільно) –
відійшла до Німеччини і отримала назву Нова Східна Пруссія; центральну
(Мінська губернія, частина Вітебської і Могильовської губерній) – вважалась
тимчасово окупованою територією та східну – у складі Радянської Росії, а
також Білоруське Підляшшя, Західна Берестейщина які були передані УНР за
Брестським миром та частина Полісся у складі Пінського, Мозирського,
Річицького та Гомельського повітів, які юридично були приєднані урядом УНР
до свого складу [7; 10].
З приєднанням білоруських територій УНР вступила в протиріччя з
прагненням білорусів до самовизначення та об’єднання всіх білоруських
етнічних земель.
У квітні 1918 р. до Києва прибула делегація білоруського уряду, яка мала
на меті повідомити про проголошення незалежності Білоруської Народної
Республіки (БНР) та укласти договір про державні кордони. 19 квітня
розпочалися переговори білоруської делегації з комісією міністерства
закордонних справ УНР.Територіальні питання одразу викликали серйозні
протиріччя сторін. Білоруська сторона заявила, що не визнає Брестський
мирний договір, який торкається інтересів Білорусії, оскільки він підписаний
без її участі. Виходячи з цього територія Західного Полісся мусить бути
включена в предмет переговорів. Заперечення української сторони базувалось
на тому, що Брестський договір має статус міжнародного, а БНР на момент
його підписання не являлася суб’єктом міжнародних відносин і поява БНР не
може позбавити документ сили.
Наступний комплекс проблем виявив себе у виробленні вихідних
принципів визначення державних кордонів та підбору карт етнічних територій.
Білоруська сторона запропонувала у якості основного етнографічний принцип
та прийняття за основу карту етнографічної білоруської території Ю. Ф.
Карського (1903 р.). Українська сторона наполягала на географічному та
економічному підходах. Після тривалої дискусії сторони прийшли до
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консенсусу: позиція білорусів доповнювалася урахуванням географічних та
економічних факторів.
На черговому засіданні сторони зосередили увагу на визначенні лінії
державного кордону на сході та заході. Білоруська сторона, на основі карти
академіка Карського, запропонувала лінію кордону, яка мала своїм східним
пунктом злиття річок Десни та Судості біля населеного пункту Грем’яч, потім
йшла на захід через Городню Чернігівської губернії по Дніпру, до перетину з
кордоном Київської області, далі – по кордону Мінської губернії до населеного
пункту Скородноє, звідки повертала на північ до Мозира, продовжувалася до
Прип’яті та її притоку Бобрик до Вигоновського озера, а потім ламаною лінією
проходила через Березу, Пружани, Бєловежу, Бєльськ до Мельника, де
сходились кордони України, Білорусії та Польщі (див. рис. 1). Варіант
запропонований українською делегацією, пересував міждержавний кордон
далеко на північ. Першочергово кінцевим пунктом на сході передбачався
Рогачов, потім був зроблений поступ, за яким лінія починалась від Мглину,
йшла по північному кордону Чернігівської губернії до населеного пункту
Вєтка, продовжувалась на захід через Горваль, Загор’є, Комаровичі, Морочь до
Вигоновського озера (фактично територія Гомельського, Річицького,
Мозирського та Пінського повітів). Підтверджувалась незмінність позиції про
закріплення західної ділянки кордону на основі Брестського договору. Крім
того з моменту переговорів Україна змінила свої пріоритети у визначенні
кордонів: замість заявлених раніше географічного та економічного принципів
головними були визначені воєнно-стратегічні мотиви. Було відкрито заявлено
про необхідність збереження для України басейну Прип’яті та залізної дороги
Пінськ-Гомель, що обґрунтовувалось інтересами української безпеки на
випадок, якщо незалежна білоруська держава не утримається та на її території
буде домінувати Росія чи Польща.
Білоруська сторона намагалась висунути контр аргументи, які були
сформульовані білоруським істориком М. В. Довнар-Запольським. На думку
вченого відступ від лінії кордону, яка запропонована білоруською стороною,
недопустимий, оскільки білоруси мають історичне, економічне і етнографічне
право на території, навіть значно південніші, ніж кордони Мінської та
Гродненської губерній. Збереження за Білорусією Полісся та басейну Прип’яті
вчений вважав життєво необхідним для національного розвитку. Пропозиції М.
В. Довнар-Запольського, були прийняті делегацією та підтримані Народним
Секретарем БНР, який постановив, що на заході необхідно дотримуватись
історичних кордонів Гродненської та Мінської губерній, на сході виходити з
етнографічного принципу (див. рис. 1) [9].Переговорний процес прийшовся на
момент гострої політичної кризи, яка призвела до усунення від влади
Центральної Ради та проголошення Української Держави гетьмана П.
Скоропадського. Гетьман Скоропадський вніс остаточну крапку у питанні
українсько-білоруських переговорів. За згодою німецького командування уряд
Української Держави розповсюдив свою владу на півночі на всі спірні
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території, на які претендував уряд УНР. Постановою Ради Міністрів від 14
серпня 1918 р. Річицький, Мозирський та Пінський повіти були об’єднані у
окрему адміністративну одиницю – Поліську округу (староство) з
адміністративним центром у Мозирі. До української території із стратегічних
міркувань був приєднаний Гомельський повіт Могильовської губернії з
переважно білоруським населенням. Спонукало до цього важливе становище
Гомеля, розташованого на перетині двох залізниць та водного шляху, що вели
до Чернігова та Києва (див. рис. 1) [2].

Рис. 1. Українсько-білоруське прикордоння за Української Держави
гетьмана П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.)
Усунення від влади гетьмана Скоропадського у грудні 1918 року
призвело до розгортання бойових дії між більшовиками, представниками
Директорії УНР, владою БНР та військами Польщі. Кордони підконтрольних
урядам територій в результаті боїв часто змінювалися. 18 березня 1921 року був
підписаний Ризький мирний договір між представниками РРФСР і УРСР, з
одного боку, та Польщі — з другого, який санкціонував поділ українських і
білоруських земель між Польщею і Радянською Росією. За Ризьким договором
Західна Білорусія та Західна Україна відходили до складу Польщі, а 30 грудня
1922 року згідно Союзного договору, Українська РСР та Білоруська РСР
увійшли до складу СРСР.
Розмежування новостворених радянських республік підняло ряд
територіальних проблем. При ЦВК УСРР була створена адміністративнотериторіальна комісія, яка одержала завдання переглянути кордони УСРР з
РСФРР і БСРР. Результати досліджень комісії були частково втілені
постановою ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 р. «Про врегулювання кордонів
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Української
Соціалістичної
Радянської
Республіки
з
Російською
Соціалістичною Федеративною Республікою і Білоруською Соціалістичною
Радянською Республікою» у обміні територіями за яким Україна одержувала
південні волості Мінської губернії, а передавала в склад Білорусії частину
Коростенської округи Волинської губернії (див. рис. 2) [1].
Остаточно українсько-білоруський кордон був сформований з
приєднанням західних територій на основі поділу Польщі між СРСР та
Німеччиною згідно договору про розподіл сфер впливу між Німеччиною та
СРСР у вересні 1939 року. Питання проходження кордону між союзними
республіками на приєднаних територіях виступило об’єктом територіальних
суперечок між партійними керівниками БРСР (першим секретарем ЦК КП(б)Б
– П. К. Пономаренком) та УРСР (першим секретарем ЦК КП(б)У – М. С.
Хрущовим). За варіантом М. С. Хрущова, кордон між західними областями
мусив був проходити значно північніше міст Брест, Пружани, Столін, Лунінець
та Кобрин, а також більша частина Біловежської Пущі відходили б Україні. Зі
своєї сторони білоруська сторона, яку представляв П. К. Пономаренко
пересувала кордон південніше Пінська, Лунінця, Кобрину, Барановичів та
Бресту. Остаточну ясність у питання вніс голова СРСР Й. В. Сталін, який
вислухавши обидві сторони, затвердив білоруський варіант, внісши корективи
та зробивши незначні територіальні уступки українській стороні [8]. Указом
президії Верховної ради УРСР від 27.11.1939 року був затверджений
українсько-білоруський кордон та створені нові адміністративні одиниці на
приєднаних територіях (див. рис. 2) [14].

Рис. 2. Українсько-білоруське прикордоння, 1939 рік
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Сьогодні українсько-білоруський кордон являється успадкованим
внутрішнім кордоном СРСР, який розмежовував радянські УРСР та БРСР.
Стаття 5 Закону України «Про правонаступництво» визначає «державний
кордон Союзу РСР, що відмежовує територію України від інших держав, та
кордон між Українською РСР і Білоруською РСР… за станом на 16 липня 1990
року є державним кордоном України» [6]. Договірно-правове оформлення
українсько-білоруського кордону знаходиться на стадії незавершеної
делімітації. Між українським та білоруськими урядами було укладено Договір
«Про державний кордон» від 12.05.1997 року, який ратифікований Верховною
Радою України від 18.07.1997 року та лише у 2010 році був ратифікований
білоруським урядом, через неврегульованість державного боргу України перед
Білорусією, який існує від часів розпаду СРСР. Однак, Договір чинності не
набув, оскільки не відбувся обмін ратифікаційним грамотами, що не дає змогу
розпочати демаркацію україно-білоруського кордону [11]. На законодавчому
рівні визначені окремі адміністративні одиниці – прикордонні райони, які
володіють особливим статусом та в яких встановлюється відповідний режим
(див. рис. 3) [13].Протяжність українсько-білоруського кордону складає 1084,2
км. У межах українсько-білоруського кордону функціонує два єврорегіони за
участю прикордонних областей України та Білорусії, зокрема єврорегіон «Буг»
(Брестська область (Білорусь), Люблінське воєводство (Польща) Волинська
область, Сокальський та Жовківський райони Львівської області, 1995 р.) та
єврорегіон «Дніпро» (Чернігівська (Україна), Гомельська (Білорусія) та
Брянська області (Росія), 2004 р.). Також здійснюється фінансування
прикордонного співробітництва через цільові програми ЄС (Східне
партнерство, Програма прикордонного співробітництва "Польща - Білорусь –
Україна" на 2007-2013 р.). Проте відповідна співпраця характеризується
незначною часткою економічного складника та некомерційним характером
реалізації транскордонних проектів, здебільшого політичною, культурною та
гуманітарною спрямованістю співробітництва прикордонних територій України
та Білорусії.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже,
територіальні
претензії довкола Західного Полісся та проходження українсько-білоруського
кордону визначають культурно-історичну спільність території, яка сьогодні формує
українсько-білоруське прикордоння. Проте, політичні мотиви які обумовлюють
договірно-правову неврегульованість кордну, аварія на ЧАЕС, незначна частка
економічного складника та некомерційний характер реалізації транскордонних
проектів потребує подальших досліджень та пошуків пріоритетних напрямків
економічної активності на основі створення прикордонних кластерів та
просторових точок активізації соціально-економічної активності у
прикордонних районах суміжних держав.
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Рис. 3. Українсько-білоруське прикордоння у ХХІ ст.
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VI. ПРАЦІ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УДК 911.3

Церковний О., студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ У
ВЕЛИКИХ МІСТАХ
Розкрито сутність поняття інтелектуальні транспортні системи.
Визначено їх склад, функціонал та особливості впровадження. Окреслений
стан розвитку інтелектуальних транспортних систем в світі та в Україні.
Ключові слова: інтелектуальні транспортні системи, міський транспорт,
якість транспортних послуг
Раскрыта суть понятия интеллектуальные транспортные системы.
Определены их состав, функционал и особенности внедрения. Описано
состояние развития интеллектуальных транспортных систем в мире и в
Украине.
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, городской
транспорт, качество транспортных услуг
The essence of the definition of intelligent transport systems. Determined their
structure, functionality and features of implementation. Outlined the state of
development of intelligent transport systems in the world and in Ukraine.
Keywords: intelligent transport systems, urban transport, transport services
Вступ. Постанова проблеми. В сучасних умовах транспорт є
найважливішою складовою формування територіальної структури господарства
та значно впливає на соціально-економічний і матеріально-просторовий
розвиток. Процеси розвитку міст і регіонів невід'ємно пов'язані з транспортом.
Розміщення та формування районів, кількість населення, територіальна
організація місць прикладання праці формують обсяги і напрями транспортних
потоків, визначають навантаження на пасажирський транспорт та формують
завантаженість доріг. Розвиток транспортних систем повинен відповідати
загальним тенденціям економічного і соціального розвитку. Саме тому в
транспортній сфері повинні використовуватися найсучасніші технології збору
та обробки даних, управління та інформатизації. Вирішити ці питання
покликані інтелектуальні транспортні системи (ІТС).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними напрямами
сучасних досліджень в сфері ІТС на сучасному етапі є розвиток технологій,
популяризація і поширення знань про них в країнах світу, покращення якості
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надання транспортних послуг, питання безпеки на транспорті, впровадження
державних концепцій розвитку ІТС.
Формування цілей, постановка завдання. Метою написання даної
роботи є з’ясування сутності інтелектуальних транспортних систем, поширення
їх в світі та аналіз ситуації в Україні.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом словосполучення
«Інтелектуальні Транспортні Системи» (Intelligent Transport Systems) і
відповідні абревіатури - ІТС, ITS - стали звичними в стратегічних, політичних і
програмно-цільових документах розвинених країн. Під цим терміном можна
визначити системну інтеграцію сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій і засобів автоматизації з транспортною інфраструктурою,
транспортними засобами та користувачами, орієнтована на підвищення безпеки
та ефективності транспортного процесу, комфортності для водіїв і користувачів
транспорту. Ключові ІТС-технології з’являються на основі новітніх
напрацювань у комп’ютерній сфері, інформаційних технологіях та
телекомунікаціях разом зі знаннями у автомобільному і транспортному
секторах. [1]
Впровадження ІТС в першу чергу має на меті покращення якості надання
послуг та комфорту користувачів. Серед пріоритетних напрямків розвитку ІТС
визначають такі:
12. Системи автоматизованого керування дорожнім рухом
13. Системи моніторингу громадського транспорту режимі реального часу
для різних видів транспорту з графіками їх руху та актуальним положенням.
14. Передові системи інформування.
15. Плата за в’їзд до центральної зони міста.
16. Центри регулювання руху та контролю міського транспорту.
17. Системи управління комерційним вантажним транспортом.
18. Автоматичні системи оплати проїзду.
19. Електронний збір дорожнього мита.
20. Системи контролю за безпекою та моніторингу стану транспортних
засобів.
21. Системи відеонагляду за порядком.
22. Системи управління в надзвичайних ситуаціях.
23. Системи контролю за безпекою
Методологічною основою для дослідження ІТС є системний підхід
через те, що ІТС формуються саме як системи, а не окремі модулі (сервіси).
Формується єдина відкрита архітектура системи, протоколи інформаційного
обміну,
форми
перевізних
документів,
стандартизація
параметрів
використовуваних технічних засобів зв'язку, контролю та управління, процедур
управління і т.д.
Організаційно-методичною основою розвитку ІТС служать національні
концепції розвитку ІТС, національні архітектури ІТС та Програми розвитку,
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важливим інструментом залучення нових гравців на цей ринок стало
формування ринкових пакетів ІТС. [1]
Концепція ІТС є бачення користувальницьких послуг, ідеології побудови
системи, постановки завдань і розробки планів системного та ефективного
просування. Такі концепція створюються за участі держави та існують в
більшості розвинених держав. На жаль в Україні такої концепції досі немає.
Концептуальну схему побудови ІТС слід розглядати як організацію
системної форми взаємодії всіх видів транспорту, найбільш ефективне
використання транспортного ресурсу за рахунок спільних транспортних
операцій з найбільш раціональними варіантами структурно-потокових схем
руху пасажирів та вантажопотоків, забезпечуючи якість транспортних послуг.
ІТС поширені і розвиваються в багатьох країнах світу, їх розвиток і
впровадження відбувається за сприяння національних і регіональних асоціацій,
завданням яких є поширення інформації і знань для їх членів. Для взаємодії
національних ІТС-асоціацій, обміну досвідом та поширення систем функціонує
спеціальна організація створена Європейським неприбутковим, державноприватним партнерством ERTICO. [4]
Світовими піонерами в розвитку ІТС є технологічно високорозвинені
країни східної та південно-східної Азії — Японія, Сінгапур, Південна Корея,
окремі найбільші міста Китаю (Гонконг, Шанхай, Пекін), країни Європи,
Північної Америки, Австралія. Всі сервіси в ІТС цих країн умовно можна
поділити на сервіси для пасажирів і пішоходів, водіїв та управлінських
структур. Далі приведені приклади функціонування різних систем в містах
світу.
Сервіси для пасажирів та пішоходів. Інформаційна система для
громадського транспорту.
У корейському Пусані центр управління транспортом оперує терміналом
автобусної інформації. Він передає інформацію на зупинки, де пасажири
можуть дізнатися, чому маршрут затримується. Термінал пов'язаний
безпосередньо з кожним автобусом. Якщо інтерактивний екран на зупинці не
працює, то можна зателефонувати на гарячу лінію. У Сеулі працює точно така
ж система, корейці навіть створили безкоштовне автобусне додаток для iPhone
та Android телефонів. В англійському Лестері динамічними табло з
інформацією про затримки автобусів обладнані 22 маршруту і 250 машин.
Єдина картка оплати послуг.
Єдина карта оплати проїзду в Гонконзі називається Octopus, в корейських
містах Сеулі та Пусані - T-Money. За допомогою таких карт можна оплачувати
не тільки проїзд на всіх видах громадського транспорту, але і паркування,
дрібні покупки в супермаркетах і квитки в кіно. У проїзного у Франкфурті-наМайні немає такого набору можливостей, але він дозволяє пересідати з
електрички на метро і трамвай. Єдині картки оплати проїзду також працюють в
Москві, Лондоні,Стокгольмі та інших великих містах Європи.
Комплекти «Розумна дорожня мережа»
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У Гонконгу на декількох дисках можна придбати спеціальну електронну
програму, яка містить інтерактивну карту доріг з усіма вуличними знаками і
спецсигналами і даними за статистикою пробок. Для кур'єрських компаній
Гонконгу ця програма часто потрібніше, ніж бухгалтерське ПЗ.
Сервіси для водіїв.
Система автомобільної інформації та зв'язку
Систему автомобільної інформації та зв'язку фахівці називають основою
будь-якої інтелектуальної транспортної системи. У Токіо придорожні
передавачі і маяки для неї встановили ще в 1995 році. Тоді ж провідні
автовиробники Японії стали робити навігатори для машин з підтримкою цієї
системи, і вже через кілька років вся країна була охоплена динамічної
інформаційною мережею. З її допомогою завжди можна отримати через GPS
дані про завантаженість доріг і можливих об'їзних шляхах.
Радіоканали дорожніх повідомлень.
По радіоканалах дорожніх повідомлень в Сінгапурі і Сеулі регулярно
передають зведення про завантаженість ключових ділянок і розв'язок. У годину
пік випуски частішають. Таких каналів може бути декілька: в Сінгапурі працює
чотири, а в Сеулі це офіційне державне радіо.
Багатофункціональний транспортний сайт
Відвідавши багатофункціональний транспортний портал корейського
Інчхон, можна оцінити ситуацію на дорогах і подивитися трансляції з вуличних
вебкамер. Транспортна компанія також пропонує інтерактивну карту доріг міні-копію диспетчерського центру. За рухом транспорту в місті можна також
спостерігати он-лайн в Гонконзі і Сінгапурі.
Планувальник поїздок
Планувальник поїздок в Сінгапурі базується на таксі, тому що всі машини
мають GPS-датчики, що передають інформацію про переміщення в
диспетчерську. Далі обчислюється середня швидкість руху по основним
дорогам, щоб постійно коригувати дані планувальника, до якого можна
звернутися і по телефону. Подібна система також працює у Франкфурті, але
спирається в основному на веб-портал.
Динамічні дорожні покажчики й табло
Дорожні знаки на світлодіодах краще видно, плюс вони економлять
електрику. Знаки, як і всі зовнішні пристрої ІТС, підключені до запасних
генераторам і в разі колапсу продовжують працювати. У гонконгської системі
різні індикатори включаються в різний час доби і в залежності від
завантаженості відповідної ділянки дороги. 27 світлових табло в Нью-Йорку
працюють на транспортному вузлі аеропорту Ла Гуардія.
Система допомоги при паркуванні
Система допомоги при парковці в австралійському місті Брісбені - це
монітори з інформацією про вільні місця, одночасно на такому екрані
висвічується 6-7 адрес найближчих парковок. Центральна комп'ютерна система
пов'язана з ними через Wi-Fi.
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Автоматичний збір платежів за проїзд по платних дорогах
Багатосмугове шосе Gateway Motorway проходить через австралійський
Брісбен і веде на північний схід, до аеропорту і на узбережжі штату Квінсленд.
Тут накопичувалися багатокілометрові пробки. Дорогу вирішили зробити
платною, але скупчення машин на пунктах збору грошей тільки погіршило
ситуацію. Автомобілі вишиковувалися в гігантські черги. У 2007 році на шосе
встановили камери, які фотографують номер машини - плата за проїзд
списується з кредитної картки її власника. Також запустили сайт, де кожен
може перевірити баланс та налаштувати відповідний режим оплати.
Інший спосіб оплати проїзду — побудова системи на основі використання
безконтактних технологій.
Сервіси для управлінських структур.
Камери спостереження
За допомогою камер, встановлених в Сінгапурі, можна відстежувати
пробки, а також неправильно припарковані автомобілі. У січні цього року за
дорогами спостерігало понад триста таких камер з високою якістю зображення і
1453 звичайних камер безпеки. Евакуатори прибувають на місця аварій в
середньому за 15 хвилин.
Система управління світлофорами
Система управління світлофорами регулює транспортні і пішохідні
світлофори. На перехрестях і розв'язках прокладені під асфальтом сенсорні
дроти визначають приблизну кількість машин, що скупчилися на даному
напрямку, і зелене світло горить довше для тієї магістралі, на якій
навантаження зараз більше. У Гонконгу з кількох близько розташованих
перетинань доріг часто роблять одну «зелену вулицю», щоб потік, вільно
пройшовши один перехрестя, не затримувався на сусідньому. У 2005 році
комп'ютеризовані світлофори Лос-Анджелеса стали на поворотах першими
пропускати автобуси, в результаті швидкість їзди автобусів по місту зросла на
чверть.
Протипожежні датчики і детектори забруднення повітря
Протипожежні датчики і детектори забруднення повітря найчастіше
необхідні в тунелях, де спалаху і технічні порушення складно зафіксувати з
камер спостереження і де вони становлять найбільшу небезпеку.
Десятисмуговий Великий бостонський тунель - довгий підземний відрізок шосе
I-93, що проходить прямо під центром міста - має кілька десятків таких
пристроїв. [3]
Цілком зрозуміло, що ступінь розвитку ІТС в місті певною мірою
залежить від його розмірів. Саме тому існують певні рекомендації щодо
відповідності наявності послуг ІТС до розмірів міста залежно від кількості
існуючого населення.
В Україні на даний час розвиток ІТС знаходиться на дуже низькому рівні,
порівняно з високорозвиненими країнами світу. Перші спроби впровадження
ІТС почались з організації електронної системи оплати проїзду в метрополітені
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Києва і Харкова. Наступним були спроби впровадження системи «розумні
світлофори» в Києві. Для створення системи «Розумні світлофори» місто
залучило кредит у розмірі 30 млн євро від Європейського банку реконструкції і
розвитку. Але з часу підписання договору зроблено вкрай мало.
Велики успіхів на шляху впровадження інтелектуальної транспортної
системи досяг Харків. До чемпіонату Євро-2012 КП «Харьковпасстранс»
розробило кілька програм з інформатизації управління рухом: єдиний проїзний,
системи GPS-навігації, єдиний центр управління міським трнаспортом.
Введення їх в експлуатацію заплановано на травень 2012 року. [2]
На даний час на ринку України присутній компаній, які займаються
розробками та інтеграцією систем і продукції, які є складовими частинами ІТС.
Вітчизняні компанії та представництва міжнародних займаються системами
GPS-моніторингу рухомого складу та надання інформації про рух, затори та
місцеположення транспорту, обладнанням та програмним забезпеченням для
регулювання та управління дорожнім рухом, обладнанням для контролю стану
дорожнього покриття та інформування водіїв, обладнанням для автоматичних
паркінгів, системами контролю за виконанням правил дорожнього руху та
автоматична фіксація інформації про порушників впроваджує компанія,
системами інформування пасажирів про маршрут громадського транспорту,
його прибуття та відправлення, зупинки, системами диспетчерського
управління міським комунальним транспортом, системами автоматичної оплати
проїзду на різних видах міського транспорту, на залізничному і широкою
інтеграцію оплатних сервісів, автоматизацією освітлення доріг, системами
автоматизації залізничного транспорту.
Веб-сервіс для планування поїздок створений компанією Яндекс —
Яндекс Карти. Він дозволяє відстежувати інформацію про стан заторів на
дорогах в режимі он-лайн, забезпечує можливість побудови маршруту, в тому
рахунку з урахуванням заторів. Інформація щодо заторів наявна по всім
обласним центрам України і по місту Севастополь. Нещодавно була додана
функція формування маршруту руху на громадському транспорті, з
визначенням зупинок, пересадок та приблизним часом руху. Проект співпрацює
з провіднима розробниками карт для GPS-навігаторів, має власне програмне
забезпечення для мобільних телефонів яке дозволяє прокладати маршрут,
отримувати інформацію про затори ті інше.
Висновки. Загалом, аналіз можливостей для розвитку ІТС показав, що
найбільшого поширення в Україні отримали складові, які пов’язані з GPSмоніторингом транспорту, та інформацією, яка отримується від цього,
можливостями для створення єдиної інтегрованої системи оплату проїзду та
сервісами для паркінгів. Практично не розвинені складові ІТС, пов’язані з
автоматизацією та наданням послуг підчас надзвичайних ситуацій,
автоматичним моніторингом стану транспорту. Галузь має величезні
можливості для розвитку в Україні, але перепоною на її шляху стає те, що
більшість транспортної сфери функціонує і фінансується державою. Через брак
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коштів та нерозуміння переваг, які надають ІТС їх впровадження йде дуже
повільними темпами.
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ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ
Здійснено суспільно-географічну оцінку природно-ресурсного потенціалу
та сучасного рівня його освоєння в межах Волинського краю. Акцентовано на
необхідності підвищення ефективності його використання людиною та на
антропогенному перетворенні природи. Виявлені внутрішньо регіональні
відміни формування природних передумов суспільного розвитку регіону.
Ключові слова: природні умови, природні ресурси, природно-ресурсний
потенціал, ефективність використання природних ресурсів.
Проведена географическая оценка природно-ресурсного потенциала и
современного уровня его освоения в пределах Волынского края. Акцентировано
на необходимости повышения эффективности его использования человеком и
на антропогенному преобразовании природы. Выявленные внутрирегиональные
дифференциация формирования природных предпосылок развития региона.
Ключевые слова: природные условия, природные ресурсы, природноресурсный потенциал, эффективность использования природных ресурсов.
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The social and geographical rating of natural resources is done and its current
level in the Volyn region. Stressed on the necessary to improve its human use and
transformation of anthropogenic nature. Revealed intra regional сhanges formation
of natural conditions of social- economy development.
Key words: natural environment, natural resources, natural resource potential,
the efficiency of natural resources.
Вступ. Постановка проблеми. Сучасний рівень суспільного розвитку слід
розглядати у нерозривному зв’язку з дослідженням природних передумов
формування та функціонування території. Вивчення історичних аспектів
необхідне щоб визначити, які природні чинники мали вирішальний вплив на
формування Волинського краю, як території давнього освоєння.
Природні передумови формування територій, що включають на початкових
етапах розвитку природні умови, а згодом ресурси визначають не тільки основні
напрямки господарської діяльності, а й специфіку суспільного розвитку та
культурно-побутової сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням природних умов
Великої Волині та їх впливом на формування суспільства особливостями
розвитку та становлення Волині як території давнього освоєння займались такі
вчені Н. М. Андрійчук, Н. М. Бовсунівська, О. М. Борейко, О. Б. Бричок, Л. М.
Єршова, І.В. Носар, Б.А. Прищепа, П.Т. Тронько, П.Г. Шищенко, М.І.
Лавринович.
Формулювання цілей статті. Метою написання статті є аналіз природногеографічних умов та ресурсів формування території Великої Волині, рівні
освоєння та ефективності використання різних видів ресурсів та мінеральносировинної бази. А також особливості територіальної диференціації природних
передумов розвитку Волині.
Виклад основного матеріалу. Волинь — особлива історико-етнографічна
область України, частина колишньої прабатьківщини слов’ян, давня
етноконтактна зона. Цей край часто називають прадавньою колискою
слов’янства. З утворенням у грудні 1939 р. Волинської області в складі України,
це поняття стало використовуватись стосовно цієї адміністративно-територіальної
одиниці, а всі інші землі в історичному краєзнавстві отримали назву "Велика
Волинь" – уся територія Волинської, Рівненської, західні і центральні райони
Житомирської, крайні північні райони Тернопільської та Хмельницької областей.
Найперші свідчення проживання людей на території цього краю належать
до кам’яного віку — палеоліту [5]. І це визначається сприятливими природними
умовами цього регіону, що на початкових етапах розвитку суспільства включають
клімат та рельєф. Помірно-континентальний клімат з теплим вологим літом і
м’якою хмарною зимою та затяжними осіню і весною, а також розташування в
зоні мішаних лісів та лісостепу є одним з визначальних факторів. Рельєф в межах
Волинського краю у межах усіх областей орографічно поділений на дві частини –
поліську і лісостепову. Перша виражена на території Волинської області
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слабкопогорбованою Волинською акумулятивною рівниною, до складу якої
входять Верхньо-Припятська низовина (частина Поліської), Волинське пасмо і
Турійська рівнина. Другу частину займає Волинська височина, що є природною
межею між Поліссям і Лісостепом. Північна частина Рівненської і Житомирської
областей розташована в межах Поліської низовни. Південь Рівненщини охоплює
Волинська височина, а Житомирщина розташовується на Придніпровській
височині. Північні райони Тернопільської та Хмельницької областей
розташовуються в межах Подільської височини.
Однією з найважливіших природних характеристик території як
давньоосвоєного краю є поверхневі води, грунтовий покрив, твариний і рослиний
світ (рівень освоєності території був у прямій залежності від наявності водних
ресурсів, різноманіття флори та фауни). На території Волинського краю в межах
3-х областей протікає Припять, Західний Буг, Турія, Стохід, Луга, Горинь, Стир,
Тетерів. Густота річкової мережі в 2 рази більша, ніж у середньому в Україні і
становить 0,25 – 0,47 км/кв. і зменшується з заходу на схід та з півночі на південь
в межах краю. Озера Волині в минулому відігравали найважливішу роль у
рибному господарсті, проте зараз переважно використовуються як джерело
водопостачання краю це близько 700 озер, більшість з них карстового
походження, але є й заплавні. На території краю розташоване найглибше озеро
України Світязь у Волинській області.[1]
Грунтовий покрив визначає особливості суспільного розвитку територій та
галузі спеціалізації сільського господарства. Земельні ресурси усіх областей
Волині становлять близько 55 % інтегрального природно-ресурсного показника
області (крім Житомирської області, де цей показник складає 60% інтегрального)
[3] та основними їх типами, що поширені на території Полісся є дерновопідзолисті, дернові і болотні. Болота і заболочені землі займають у Західному
Поліссі 15% У південній частині усього регіону переважаючими є чорноземи
опідзолені, що не відзначаються найкращою родючістю, проте саме грунтовокліматичні умови мали вирішальний вплив на формування лісових ресурсів
області.
Лісові ресурси Волинської краю зазнали значного антропогенного
навантаження і до сьогодні використовуються як джерело отримання деревини та
надеревної продукції. У лісовому фонді основне місце належить хвойним
насадженням - 64,5%, твердолисті породи складають 9,7%, а м’ягколисті - 25,8%
загальної покритої лісом площі. Внаслідок тривалої історичної взаємодії
суспільства і природи, середній коефіцієнт лісистості складає 33%. Найдавнішою
сферою промисловості краю є лісові промисли.[3] У багатих на деревину районах
здавна були поширені виробництво вугілля, поташу, смоли і дьогтю. І сьогодні
значну частку ВРП усіх регіонів складає деревообробка. Щодо збирання
лікарських трав, ягід та грибів, то у поліських селах це й до сьогодні відіграє
значну роль. Полісся характеризується великою різноманітністю рослинного
світу, взагалі в цьому регіоні налічується 1532 види рослин.На першому місці за
кількістю видів - родина складноцвітих, потім злакових, осокових, хрестоцвітих,
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розоцвітих, гвоздикових. В Українському Поліссі дуже багато лікарських,
технічних і декоративних рослин.
Грунтово-кліматичні умови Волинського краю сприяють розвитку
землеробства, що на початкових етапах розвитку суспільства сформувало обличчя
економіки. Найбільш успішно на території краю вирощували зернові культури
(пшеницю, жито), а також технічні – цукровий буряк, хміль, тютюн.
Промисловість у XX ст була спрямована а переробку продуктів землеробства. [2]
Значна лісистість та розвинута річкова мережа мають позитивний вплив на
різноманіття фауністичного світу області і найбільше значення припадає на такі
види твариного світу – заєць-русак, дика свиня, косуля.
Отже на початкових етапах формування суспільства визначальними
факторами, що мали найбільший вплив були кліматичні та орографічні
характеристики області, гідрографічна сітка, грунтовий покрив, лісові ресурси та
твариний світ даної території. Переважна більшість міст виникла на річкових
шляхах. З розвитком НТП все більшу роль почали відігравати мінеральні ресурси.
На початку XIX століття промислового значення набули запаси кам’яного
вугілля, будівельних матеріалів, торфу,бурштину, природного газу, цементної
сировини, піщано-зернистих фосфоритів, міді, свинцю, сапропелю та іншої
мінеральної сировини. Видобуток корисних копалин істотно вплинув на
формування галузевої, територіальної структури промисловості та суспільну
організацію населення. Близько 9% всієї продукції на Волині виробляли
підприємства, які добували і переробляли місцеві корисні копалини. В
каменоломнях Рівненщини видобували базальт. З місцевої глини випалювали
цеглу. Поширеним, завдяки видобутку скляних пісків було склоробне
виробництво у Поліських районах. Розробка покладів каоліну сприяла розвитку
фарфоро-фаянсової промисловості на Житомирщині та Хмельниччині.[2]
Сьогодні набільше значення з горючих корисних копалин належить
вугіллю Львівсько — Волинського камяновугільного басейну, де добувають 14
млн. тон камяного вугілля (має працювати 2 шахти з 15 діючих). Найбільші
запаси освоєнно у Нововолинському басейні, проте шахти у цьму районі є дуже
нерентабельними і травматичними. А також торфу - торфово-болотний район
Полісся налічує 743 родовища з запасами торфу в 328,3 млн.т з них видобуто 447
тис. т. Найбільші його запаси у в Рівненській області, а найменші в районах
північних районах Тернопільської і Хмельницької областей.
Знайдено великі поклади твердих кристалічних порід — гранітів, базальтів,
лабрадоритів та ін. Кілька десятків родовищ цих корисних копалин освоєно в
Рівненській і Житомирській областях, ці регіони є монополістами видобутку
граніту та базальту. У межах Хмельницької області промислове значення мають
сірі ґраніти, що зосереджені переважно в Шепетівському, Полонському,
Старокостянтинівському та Славутському районах. Розробка ведеться відкритим
способом (кар'єрним). Найбільші кар'єри - біля міст Полонне і Шепетівка.
Розробляються родовища бурштину в межах Рівненської області (щороку
підприємство УкрБурштин видобуває 2,5 тис.т бурштину, проте місцева
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населення нелегально видобуває 25 тис.т.) Цінні сірі і рожеві граніти, а також
каоліни залягають у східній частині Рівненської області. Нещодавно на
північному заході Волинської області у північно-західних відрогах Українського
щита виявлено великі скупчення самородної міді. Ці поклади можуть бути дуже
перспективними. Видобуток кварциту в Житомирській області складає 80 % від
загального видобутку в Україні та повністю задовольняє потреби металургійних
заводів України. Волинь повністю забезпечена будівельними матеріалами.
Видобуток титанових, берилієвих руд, сировини для вапнування кислих
грунтів здійснюється в Житомирській області також розробляється Волинське
родовище п'єзокварцу (моріон, топаз, п’єзокварц, берил). Отже надра
Волинського краю є дуже багатими на корисі копалини, проте за даного рівня
розвитку продуктивних сил видобуток їх не ведеться.
Частка природно-ресурсного потенціалу Волинського краю загалом в
природно-ресурсному потенціалі України складає 8,5 % (Волинська і Рівненська
області по 2%, Житомирська 3%, північ Хмельницької 1% та Тернопільської 0,5%
) [3]. Усі регіони на першому місці мають забезпеченість земельними ресурсами,
на другому місці водні ресурси.
Рівень освоєння природних ресурсів Волинського краю можна визначити
такою схемою на рис 1. Щодо рівня використання водних, земельних та лісових
ресурсів, то інтенсивне вирубування лісів, необґрунтовані обсяги осушення
боліт призвели до критичного екологічного стану.

Рис. 1 Ефективність використання природних ресурсів :
Лісові ресурси – продуктивність складає близько 220 балів (із 500)
Земельні ресурси – продуктивність 210 балів
Водні ресурси - продуктивність 110 балів
Мінеральні ресурси – продуктивність 30 балів
Рекреаційні ресурси – 28 балів
Фауністичні ресурси – 17 балів [за даними 3]
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Величезним лихом для Полісся стали науково не обґрунтовані меліорації,
осушення боліт, що відігравали важливу роль регуляторів річкового стоку на
значних територіях. Інтенсивне осушування на Поліссі розпочалося з 1966 р.
Спочатку за рахунок знищених боліт площа сільгоспугідь збільшилася на 1,6
млн. га. Та вже до 1992 р. позитивний економічний ефект змінився на
негативний — у тяжкому стані опинилися не тільки території осушених боліт, а
й сільгоспугіддя в цілому: 24,4 % їхніх площ втрачають родючість через
дефляцію (вітрову ерозію), 47,1 % — через підкиснення, 17,7 % — через водну
ерозію. Близько 50 % малих річок стали жертвами необоротних змін режиму
стоку, в багатьох річках істотно зменшилася кількість риби та інших
гідробіонтів.
Особливості суспільного розвитку Волині та ступінь освоєння і заселення
території
до
середини
XX
століття
визначались
природними
передумовами.Основні галузі промисловості в той час орієнтувались на
видобуток, переробку мінеральної та сільськогосподарської сировини і було
сформовано такі основні групи районів з центрами розвитку промисловості на
основі мінерально-сировиних ресурсів:
1)
Райони з найвищим рівнем ефективності освоєння природних
ресурсів Горохівський, Луцький, Радивилівський, Здолбунівський, Рівненський,
Млинівський, Демидівський, Бердичівський, Чуднівський, Кременецький,
Шумський,
Полонський,
Староконстянтинівський,
Красилівський,
Теофіпольський та Білогірський райони (90-80 балів з 100)
2)
Райони з високим рівнем освоєння природних ресурсів
Ківерцівський,
Локачівський,
Володимир-Волинський,
Рожищенський,
Турійський, Дубенський, Костопільський, Гощанський, Любарський,
Житомирський, Червоноармійський, Володар-Волинський, Народицький,
Черняхівський, Славутський, Ізяславський, Шепетівський райони. (70-60 балів)
3)
Райони з середнім рівнем освоєння природних ресурсів
Ковельський, Старовижівський, Любомильський, Березнівський, Сарненський
Новоград-Волинський, Баранівський, Овруцький, Коростенський, Лугинський
райони (50 – 60 балів)
4)
Райони з низьким рівнем освоєння природних ресурсів
Маневицький Любешівський, Камінь-Каширський, Ратнівський у Волинській
області, Зарічненський, Дубровицький, Рокитнівський, Володимирецький у
Рівненській області, Олевський, Ємільчинський у Житомирській області – це
північні райони усіх регіонів (менше 50 балів). [3]
Проте зараз одним з найважливіших видів природних ресурсів є
рекреаційні і тому важливо враховувати їх вплив на формування сучасного
суспільства. На території Волинського краю нароховується велика кількість
озер карстового походження, зокрема й Шацькі озера серед яких озеро Світязь
– найглибше в Україні (Шацький державний природний національний парк),
Світязь, Пулемецьке, Луки, що є популярними не лише на території краю, а за
його межами. Важливим рекреаційним ресурсом є сапропель та торфові грязі.
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Бальнеологічні ресурси представлені мінеральними водами 4 типів , що
поширенні в Маневицькому, Ратнівському та Шацькому районі. Також як
рекреаційні ресурси поширенні лісові угіддя. На території краю створена
велика кількість об’єктів природно-заповідного фонду та знаходиться
найбільший заповідник в межах України – Рівненський національний
заповідник, а також Черемський і Медобори.

Рис.2 Ефективність використання природо-ресурсного потенціалу районів
Волині (за даними [3])
Висновки та перспективи подальших розвідок. На перших етапах
розвитку суспільства важливе значення мали багатий рослинний і тваринний
світ, родючість грунтів, сприятливий для життя людини клімат, водні ресурси
та багато інших важливих складових. І це зрозуміло, навіть життя як явище
природи могло виникнути лише за сприятливих умов. У подальшому
географічне середовище, його умови або прискорювали, або гальмували
розвиток суспільства. І у сучасних умовах склалось враження, що природні
фактори мають опосердкований вплив на суспільнй розвиток, проте можна
зауважити, що на початкових етапах формування суспільства той чи інший
шлях задають саме природні передумови. Наступні етапи розвитку території
характеризуються видобутком корисних копалин та експлуатацією
рекреаційних ресурсів. Та на сучасному етапі розвитку суспільства природні
передумови визачаються як опосередкований фактор. З розвитком НТП роль
природних умов та ресурсів поступово зменшується, проте в умовах сучасної
України і досі має значний вплив.
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Раскрыты особенности формирования экономической эффективности
промышленного производства городов Тернопольской области, на основании
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productivity, profitability, , yield of capital investments, capital investment counting
on labor forces in all Ternopil`s cities are investigated.
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Вступ. На сьогоднішній день для всіх промислових підприємств дуже
важливим є забезпечення максимальної економічної ефективності виробництва.
В ринкових умовах її можна оцінити на основі таких показників:
продуктивність праці, рентабельність, фондоозброєність та фондовіддача,
тощо.
Важливим є дослідження економічної ефективності на регіональному
рівні, яким на сьогодні є рівень адміністративної області, тому в нашому
дослідженні ми розглянемо економічну ефективність обробної та добувної
промисловості на прикладі Тернопільської області.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінці формування
економічної ефективності промислового виробництва належать праці як
вітчизняних так і зарубіжних вчених. Зокрема це роботи С.І. Іщука, О.В.
Гладкого, Г.П. Підгрушного, В.І. Захарченка, О.В. Грицай, М. Фуджіти, М.
Портера, Г. Кларка та інші.
Формулювання цілей статті. Об`єктом дослідження є Тернопільська
область. Предметом дослідження - економічна ефективність добувної та
обробної промисловості Тернопільської області.
Метою написання статті є визначення територіальних розбіжностей в
формуванні економічній ефективності промислового виробництва, а
завданнями є дослідження рівня продуктивність праці, рентабельності,
фондоозброєності та фондовіддачі промислового виробництва в межах кожного
міста Тернопільської області.
Виклад основного матеріалу. Для детального аналізу економічної
ефективності функціонування промисловості Тернопільської області, слід перш
за все розкрити основні особливості формування індустріального виробництва
на даній території.
Головними галузями спеціалізації Тернопільської області є харчова
промисловість (молочна, цукрова, спиртова та ін.), машинобудування, легка та
промисловість будівельних матеріалів.
На території області знаходиться близько 260 промислових підприємств.
Найбільшими серед них є: "ФОМЛАЙН-Захід"(м.Хоростків) - виробництво
пластичного пінополіуретану; цукрові заводи в містах Чортків, Хоростків та
Кременець; ВАТ "Ватра"(м.Тернопіль) - виробництва світлотехнічного
обладнання, ВАТ Тернопільський радіозавод "Оріон" – спеціалізується на
виробництві засобів радіозв’язку; Тернопільський молокозавод, Бучацький та
Борщівський сирзаводи, ЗАТ «Молоко», ПП «Альма-Віта», ВАТ «Галичина» спеціалізуються на виробництві молочної продукції; ВАТ "Текстерно"(м.
Тернопіль) - виробництво бавовняних виробів; ПП фабрика "Нова"
(м.Тернопіль) - виробництво меблів ТОВ «Скала»(м. Борщів); ВАТ
«Тернопільський кар’єр» - добувна промисловість (галька, щебінь, пісок) та
інші.
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Обсяг експорту промислової продукції з області є незначним. Найбільше
іде на експорт продукція машинобудування, молочної та спиртової
промисловості, меншою мірою хімічної та легкої промисловості.
За 2010р. обсяг реалізованої промислової продукції збільшився порівняно
з 2009р. на 2,5%. і складає 5479,9 млн. грн (0,5% від загальноукраїнського
показника). В промисловості області зайнято 35,7 тис. осіб. [4]
Останнім часом, найбільшого розвитку в області набула переробна
промисловість, підприємствами якої реалізовано продукції на 3799,9 млн.грн.,
що становить 72,7% до загального обсягу реалізованої промислової продукції
по області (провідними галузями є харчова, легка, машинобудування,
деревообробна та виробництво будівельних матеріалів, підприємствами по
виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води – на 1315,3 млн.грн.
(25,2%), підприємствами добувної промисловості – на 112,1 млн.грн. (2,1%).
(пром 2005-2010) [4]
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо структури зайнятих: в
переробній промисловості 77%, в добувній - близько 3%, у виробництві та
розподіленні електроенергії газу та води - 20% зайнятих. [4]
Згідно з попередніми дослідженнями (О. Гладкий, Г. Підгрушний, С.
Іщук,), економічну ефективність промислового виробництва в ринкових умовах
доцільно найбільш повно можна охарактеризувати за допомогою показників
продуктивності праці, фондоозброєності, фондовіддачі та рентабельності
промислового виробництва.
Для розрахунків цих показників було проаналізовано такі статистичні
дані у розрізі міських населених пунктів Тернопільської області (18 міських
поселень - для обробної промисловості, 4 - для добувної промисловості): обсяги
реалізованої продукції промислових підприємств, чисельність штатних
працівників, вартість основних засобів, чистий дохід від реалізованої продукції,
собівартість реалізованої продукції та інші. [1]
Для оцінки трудових ресурсів розвитку промисловості Тернопільської
області, можна використати показник рівня продуктивності праці, в основі
якого лежить співвідношення обсягів виробленої (реалізованої) продукції та
затрат робочої сили. Вимірюється вона кількістю продукції чи послуг,
вироблених працівником за одиницю часу.
LP=V/L,
де LP - продуктивність праці; V - обсяги реалізованої продукції; L чисельність промислово-виробничого персоналу (штат працівників).
Показник продуктивності праці свідчить про ефективність використання
робочої сили на підприємстві, зниження працеємності та розвитку уніфікації,
автоматизації, роботизації, інформатизації тощо. [1]
В обробній промисловості Тернопільської області спостерігаються доволі
високі показники продуктивності праці. Найвище значення спостерігається в
містах Скалат (194,78 тис. грн./ чол.), Борщів та Хоростків, найнижчі - в м.
Почаїв (9,90 тис. грн./ чол.) та м. Копичинці. За показником продуктивності
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праці доцільно зробити групування міст Тернопільської області: 1 група.
Відстаюча продуктивність праці - Почаїв, Копичинці ; 2 група. Низька
продуктивність праці - Бережани, Зборів, Кременець, Підгайці; 3 група.
Середня продуктивність праці - Теребовля, Шумськ, Тернопіль,
Монастириська, Бучач; 4 група. Достатня продуктивність праці - Чортків,
Ланівці, Збараж, Заліщики; 5 група - Висока продуктивність праці - Хоростків,
Борщів, Скалат. (рис. 1) Такі значні відміни в продуктивності праці зумовлені
рівнем застосування інновацій на виробництві, організацією процесу
виробництва, кваліфікацією та освітою персоналу, умовами праці та іншими
причинами.
В добувній промисловості спостерігаються доволі низькі показники
продуктивності праці, так найвища спостерігається в м. Тернопіль (50,25 тис.
грн./ чол.), значно нижчим є показник в м. Кременець (23,2 тис. грн./ чол.), і
найнижча продуктивність спостерігається в м. Теребовля (3,5 тис. грн./ чол.).
Для оцінки ефективності використання ринкових ресурсів у
промисловому виробництві, можна оцінити рівень рентабельності, який
визначається як процентне співвідношення чистого прибутку підприємства та
суми його видатків. Якщо рентабельність підприємства перевищує 100%, воно
працює з прибутком.
R=P/S×100%, де
R - рентабельність промислового виробництва;P - чистих дохід від
реалізації продукції; S - собівартість реалізованої продукції. [1]
Практично у всіх містах Тернопільської області обробна промисловість є
рентабельною і перевищує 100%, проте лише в м. Монастириська(89%) і
м.Шумськ (99,9%) воно є збитковим. Найвища рентабельність спостерігається в
м.Бережани (123%) та в м. Тернопіль (122%).
В добувній промисловості у всіх містах виробництво є рентабельним,
найвищий показник спостерігається в м. Теребовля ( 176%), найнижчий в м.
Тернопіль (108%). (рис 1) Це зумовлено тим, що продукція добувної
промисловості має значний попит на території області, зокрема для
м.Тернополя а також потужністю та якістю будівельної сировини, яка
добувається на даній території.
Фондоозброєність або озброєність основними засобами являє собою
обсяг основних засобів підприємства у вартісному вираженні, що припадає на 1
робітника. Розраховується діленням середньорічної балансової вартості діючих
основних засобів на середньорічну кількість працівників.
Fa=F/L, де
Fa - фондоозброєність праці; F - середньорічна балансова вартість діючих
основних засобів; L - середньорічна кількість працівників. [1]
В
обробній промисловості Тернопільської області
показник
фондоозброєності є доволі низьким. Найвище значення спостерігається в м.
Збараж (52 тис. грн./ чол.) та м. Копичинці (47 тис. грн./ чол.), найнижче - в м.
Бережани (7 тис. грн./ чол.) та м. Шумськ (8 тис. грн./ чол.);
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Рис. 1. Економічна ефективність обробної та добувної промисловості
Тернопільської області
В добувній промисловості найвища фондоозброєність спостерігається в
м. Тернопіль (20,7 тис. грн./ чол.), значно нижчі показники спостерігаються в
інших містах, зокрема в м. Теребовля - 1,59 тис. грн./ чол. (рис 1). Такі значні
розбіжності в даних показниках зумовлені тим, що частка застарілих засобів
виробництва в основних фондах промислових підприємств є різною, а також
пов`язано із впровадженням ринкових засад.
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Фондовіддача або віддача основних засобів виражає виробничі
відносини, щодо економічної ефективності використання засобів виробництва.
Якісний аспект цих відносин відображає критерій економічної ефективності отримання максимального ефекту за наявних або менших ресурсів.
обраховується як відношення обсягів реалізованої продукції до вартості
основних фондів.
Fr = V/F, де
Fr - фондовіддача виробництва; V - обсяги реалізованої продукції за
певний проміжок часу; F - вартість основних засобів виробництва,
використовується для отримання продукції за певний проміжок часу. [1]
Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує,
скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих
фондів. Фондовіддача зростає лише тоді, коли темпи підвищення
продуктивності праці випереджають темпи збільшення її фондоозброєності.
Істотного
підвищення
фондовіддачі
можна
досягти
завдяки
вдосконаленню структури основних виробничих фондів. Підвищення
фондовіддачі - найважливіше завдання підприємства.
В обробній промисловості показник фондовіддачі взагалі є високим. Так
найвищі значення спостерігаються у м. Скалат (15) та м. Заліщики (11),
найнижчий показник у м. Копичинці (0,25) та м. Почаїв (0,9). Дані показники
фондовіддачі в досліджуваних містах пов’язані із широким залученням
іноземних інвестицій та впровадженням новітніх технологій і методик
сучасного менеджменту в окремих промислових центрах, меншою мірою використанням переваг близькості до великого міста (близькість м.Скалат до
м.Тернополя).
В добувній промисловості фондовіддача є доволі низькою. Найвище
значення спостерігається в м. Кременець (3,1), найнижче - м. Теребовля (2,4).
[1]
Отже, в Тернопільській області спостерігаються значні територіальні
відміни в економічній ефективності промислового виробництва. Нами
здійснено ранжування всіх міських поселень за показниками продуктивності
праці, рентабельності, фондоозброєності та фондовіддачі. Проаналізувавши ці
дані, ми бачимо чіткий поділ на групи за сумою рангів по економічній
ефективності промислового виробництва:
1 група - міста Хоростків та Борщів (сумарні ранги 18) - висока
економічна ефективність промислового виробництва. В даних містах
найбільший розвиток мають спиртова, цукрова, хімічна промисловість
(виробництво пластичного пінополіуретану), молочна (сири тверді жирні,
кисломолочна продукція, масло вершкове і т.д.) та плодоовочеконсервна ( соки
концентровані)
галузі
промисловості.
Найбільшими
промисловими
підприємствами є ДП "Хоростківський спиртовий завод", ТОВ "ФОМЛАЙНЗахід", ВАТ "Борщівський сирзавод", ТОВ "Дінтер Україна", ТОВ "Борщівцукор" та інші. Дана спеціалізація має значний вплив на економічну
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ефективність, адже в даних містах знаходиться високоефективне хімічне
підприємство області та харчової промисловості, в переважну більшість
виробництв вкладені іноземні інвестиції, йде оновлення основних засобів
виробництва.
2 група - міста Скалат, Збараж, Тернопіль, Чортків, Заліщики, Ланівці,
Теребовля, Бучач ( сумарні ранги 31-38) - середня економічна ефективність
промислового виробництва. В даних містах найбільшого розвитку мають
наступні галузі промисловості: машинобудування, молочна, спиртова, цукрова
легка та промисловість будівельних матеріалів. Найбільш потужними
промисловими підприємствами є: СП «Ватра-Шредер», ВАТ Тернопільський
радіозавод "Оріон", ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "Калганоф" (м. Збараж), ДП
"Чортківський цукровий завод", підприємство "Біллербек-Україна" (м.Чортків
текстильні вироби) та інші. Дана спеціалізація є причиною середніх показників
економічної ефективності промислового виробництва, що зумовлено зокрема
розвитком машинобудування та інших галузей промисловості.
3 група - міста Бережани, Кременець, Зборів, Копичинці, Шумськ,
Підгайці, Монастириська (сумарні ранги 41-47) - низька економічна
ефективність промислового виробництва. В даних містах розташовані
промислові підприємства молочної, цукрової, спиртової промисловості,
виробництво будівельних матеріалів. Найбільшими серед них є
ТОВ"Бережанський
склозавод",
ТДВ"Кременецьке
молоко",
ВАТ"Кременецький крейдяний завод", ВАТ "Монастириський молочний завод"
та інші. Дана спеціалізація негативно впливає на економічну ефективність
промислового виробництва, в переважній більшості з них переважають
застарілі технології, високий знос основних засобів виробництва, продукціє є
неконкурентною на ринку.
4 група - місто Почаїв (сумарний ранг 67) - найнижча економічна
продуктивність промислового виробництва. В даному місті промисловість є
слаборозвиненою, великих промислових підприємств не має. ( КП "Почаївська
факбрика "Пластик").
Висновки. Проаналізувавши вище зазначені дані ми спостерігаємо, що
найвища економічна ефективність спостерігається у невеликих містечках
Хоростків та Борщів. Це зумовлено тим, що тут розташовані декілька потужних
промислових підприємств, які є найбільш економічно ефективні на
сьогоднішній день, і в які свого часу мало місце вплив вкладання іноземних
інвестицій й впровадження новітніх технологій. Прикладом може бути
підприємство ТОВ "ФОМЛАЙН-Захід", яке є найпотужнішим хімічним
підприємством в Тернопільській області, яке спеціалізується на виробництві
пластичного пінополіуретану. Місто Тернопіль, яке є найбільшим промисловим
центром області, має дещо нижчі показники економічної ефективності
промислового виробництва. Це зумовлено рядом чинників, головними серед
яких є монопольна земельна рента, висока конкурентність середовища,
підвищені ціни на користування об’єктами інфраструктури, а також
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

273

спричинено тим, що тут знаходиться значна кількість підприємств державної та
колективної власності, які в ринкових умовах простоюють, закриваються або
істотно знижують випуск продукції через свою нерентабельність, панують
застарілі методи управління.[2] Найменша економічна ефективність
спостерігається в містах Почаїв, Монастириська, Підгайці, Шумськ та інші.
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ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Розглянуто питання сучасного стану територіальної організації
підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Черкаської області.
Встановлено тенденції розвитку галузі промисловості.
Ключові слова: територіальна організація, хімічна та нафтохімічна
промисловість, Черкаська область.
Рассмотрены вопросы современного состояния территориальной
организации предприятий химической и нефтехимической промышленности
Черкасской
области.
Установлено
тенденции
развития
отрасли
промышленности.
Ключевые слова: территориальная организация, химическая и
нефтехимическая промышленность, Черкасская область.
The current state of territorial organization of the chemical and petrochemical
industry in Cherkasy region is disclosed. Trends of development by branch of
chemical industry are explored.
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

274

Keywords: territorial organization, chemical and petrochemical industry,
Cherkasy region.
Вступ. Постановка проблеми. На сьогодні хімічна та нафтохімічна
промисловість посідає значне місце в структурі промислового виробництва
Черкаської області, її стабільний розвиток і модернізація є щоденним
завданням для всіх підприємств галузі. Це потужний промисловий комплекс,
який належить до складних галузей, що в значній мірі визначають тенденції
розвитку промисловості області та охоплюють підприємства з виробництва
основної хімічної продукції, фарб та лаків, фармацевтичного виробництва,
виробництва парфюмерних та косметичних засобів, іншої хімічної продукції та
з виробництва пластмасових виробів тощо. Саме тому, з огляду на значимість
хімічної та нафтохімічної промисловості в Черкаській області, постає
необхідність аналізу сучасного стану, проблем та перспектив даної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи дослідження
закономірностей розміщення промислового виробництва загалом в Україні та
СРСР внесли такі відомі вчені як Е. Б. Алаєв, М. Т. Агафонов, П. М. Алампієв,
М. К. Бандман, Г. В. Балабанов, А. Т. Ващенко, А. П. Голіков, І. О. Горленко, Я.
І. Жупанський, Ф. Д. Заставний, В. І. Захарченко, М. Г. Ігнатенко, С. І. Іщук, Т.
М. Калашникова, В. В. Кістанов, А. М. Колотієвський, Л. М. Корецький, С. Б.
Лавров, І. В. Нікольський, С. Я. Ниммик, М. М. Паламарчук, М. Д. Пістун, Ю. І.
Пітюренко, А. Ю. Пробст, Ю. Г. Саушкін, Є. Д. Силаєв, А. В. Степаненко, Д.
М. Стеченко, М. Ф. Тимчук, О. Г. Топчієв, А. Т. Хрущов, Б. С. Хорєв, О. І.
Шаблій, М. Д. Шаригін, М. І. Шраг, А. І. Чистобаєв та ін.
На сьогодні фахівці державного та регіонального рівня у сфері
управління мають аналізувати процеси становлення та розвитку хімічної та
нафтохімічної промисловості України та в розрізі регіонів, визначати основні
тенденції розвитку, проводити моніторинг та наукове осмислення основних
проблем у цій сфері.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є
визначення ролі хімічної та нафтохімічної галузі у загальній структурі
промисловості в Черкаській області. Відповідно до визначеної мети в роботі
було поставлено наступний ряд завдань: оцінити сучасний стан роботи
підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості в області, дослідити
сучасну структуру галузі, провести узагальнюючий аналіз експортноімпортного потенціалу, визначити проблеми та окреслити перспективи
розвитку галузі.
Виклад основного матеріалу. Хімічна промисловість – провідна галузь
індустрії, яка найбільш швидко забезпечує впровадження досягнень науковотехнічного прогресу в усі сфери господарства і сприяє прискоренню розвитку
продуктивних сил в кожній країні. Особливість сучасної хімічної
промисловості – орієнтація головних наукомістких виробництв на забезпечення
повсякденних потреб людини та її здоров’я. Це припускає повсюдне широке
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використання продукції галузі, впровадження хімічних процесів у різні галузі
господарства. Такі галузі промисловості, як нафтопереробна, енергетика,
целюлозно-паперова, чорна та кольорова металургії, отримання будівельних
матеріалів, а також багато виробництв харчової промисловості засновані на
використанні хімічних процесів зміни структур вихідної речовини.
В Черкаській області хімічна та нафтохімічна промисловість
представлена 27 підприємствами, що належать до кола великих, середніх та
малих, які мають вагомий обсяг виробництва промислової продукції. Дані
підприємства мають свої виробничі потужності у 6 населених пунктах регіону:
м. Черкаси, м. Умань, м. Канів, м. Золотоноша, м. Монастирище, с. Червона
Слобода Черкаського району (див. Рисунок 1)[5]. Місто Черкаси є
системоформуючим у цьому напрямку (у 2011 році підприємствами Черкас
реалізовано продукції хімії та нафтохімії на 6,802 млрд. грн, що становить
93,21% до вартості продукції загалом по області).

Рис.1 – Хімічна та нафтохімічна промисловість Черкаської області
Питома вага хімічної та нафтохімічної промисловості у виробництві
промислової продукції є високою і посідає друге місце (після харчової) в
структурі виробництва промислової продукції в Черкаській області (див.
Таблиця 1). Незначне викривлення за період 2008-2009рр. пояснюється
припиненням діяльності з випуску волокон і ниток хімічних ВАТ «Черкаське
хімволокно». Наприклад, за 2005рік доля виробництва штучних та синтетичних
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волокон у загальному обсязі виробництва хімічної продукції на території
області склала близько 6%. На думку економічних аналітиків, світове
виробництво хімічних волокон зазнало негативних наслідків не лише в
результаті економічної кризи, а й від зміни торгівельних потоків;
продовжується географічне переміщення виробничих потужностей з
виробництва хімічного текстилю в азіатський регіон, зокрема в Китай. На
світовому ринку з’явився більш дешевий одяг і продукція технічного
призначення, через що традиційні виробники хімічних волокон (Європа, США)
змушені були згортати виробництво своєї продукції.
З огляду на світову кон’юнктуру хімічних товарів, в останні роки в
структурі хімічної та нафтохімічної промисловості Черкаської області
відбулись значні зміни. У 2010 році підприємствами хімічної та нафтохімічної
промисловості було вироблено та реалізовано продукції на 5126327,70 грн, що
становить 8% від загального обсягу реалізації хімічної продукції по Україні. В
галузевій структурі (див. Рисунок 2) переважає продукція хімічного
виробництва – 97,8%, у тому числі: виробництва основної хімічної продукції –
81,7%, фармацевтичного виробництва – 12,3%, виробництва лаків та фарб –
2,5%, виробництва іншої хімічної продукції – 1,1%, виробництво мила та
миючих засобів – 0,2%. Частка виробництва гумових та пластмасових виробів
становить 2,2% [3].
Таблиця 1 − Обсяг реалізованої продукції хімічної та нафтохімічної
промисловості в Черкаській області за період 2004-2011рр.

Спробуємо відтворити загальний каркас розміщення підприємств хімічної
та нафтохімічної промисловості. Для цього побудуємо матрицю, складовими
якої будуть перелік населених пунктів (де Ч. – Черкаси, Ч. С. – Червона
Слобода, З. – Золотоноша, К. – Канів, У. – Умань, М. – Монастирище) і перелік
продукції, що виробляється на підприємствах у цих поселеннях.
Виробництво основної хімічної продукції зосереджено, переважно, в
Черкасах; фармацевтичне виробництво – в Черкасах, Умані та Монастирищі;
виробництво лаків та фарб – у Черкасах; виробництво гумових та пластикових
виробів – у Черкасах, Умані, Каневі. Відповідно, можна провести поділ за
спеціалізацією виробництва продукції хімічної та нафтохімічної промисловості.
Найширший асортимент представлений у Черкасах, тоді як Умань та
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Монастирище спрямовані на виробництво лікарських препаратів тощо,
виробництво гумових, пластмасових виробів. Виробництво у Каневі,
Золотоноші та Червоній Слободі є вузькоспеціалізованим, і представлений
лише окремими видами продукції.

Рис. 2 – Структура реалізованої промислової продукції підприємств
хімічної та нафтохімічної промисловості у 2010 році (%)
Таблиця 2 – Виробництво продукції хімічної та нафтохімічної
промисловості в розрізі населених пунктів Черкаської області

Наступним кроком нашого дослідження є виявлення питомої частки
кожної галузі хімічної та нафтохімічної промисловості. За Рисунком 1, ми
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можемо відзначити, що на реалізацію основної хімічної продукції припадає
майже 82%, реалізація фармацевтичних виробів склала понад 12%. Інші
займають нішу до 6% від загального обсягу.
З вищенаведеного аналізу помітно, що виробництво основної хімічної
продукції (виробництво води дистильованої, кислоти неконцентрованої
(слабкої), аміаку, добрив азотних мінеральних чи хімічних, пластмас у
первинних формах тощо) є домінантним в регіоні. Повертаючись до каркасу
розміщення підприємств хімії та нафтохімії, визначаємо, що центром такого
виробництва є місто Черкаси. Конкретизуючи, − це публічне акціонерне
товариство «Азот», підприємство «Черкаський державний завод хімічних
реактивів» та товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод
авто хімії». ПАТ «Азот» - одне з найбільших підприємств України з
виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої
хімічної продукції. Підприємство активно спрямовує зусилля на відновлення
економічних зв’язків після кризових 2008-2009рр., коли попит на хімічну
продукцію на світових ринках різко зменшився і лише в перші місяці 2009року
на внутрішньому ринку були необхідні мінеральні добрива. Наступні місяці
2009 року були характерні високими цінами на природний газ, скороченням
внутрішнього та зовнішнього попиту, що стало складним випробуванням для
всієї хімічної промисловості та Черкаського ПАТ «Азот» зокрема. Основний
споживач продукції, що виробляється на підприємстві – агропромисловий
комплекс.
Значного розвитку в області набуває фармацевтичне виробництво.
Найбільшими підприємствами Черкащини є ТОВ «Юрія-Фарм», ПАТ
«Вітаміни», ДП «Черкаси-Фарма» ТОВ «Концерн «Нафтаенерго». Для
підприємств фармацевтичного виробництва характерний динамічний розвиток,
це зумовлює збільшення частки обсягу реалізованої продукції підприємствами
цього виду діяльності у загальному обсязі реалізації хімічних продуктів. Проте
за останній рік скоротився випуск усього асортименту окрім речовин
людського чи тваринного походження для використання в терапевтичних і
профілактичних цілей. Найбільший виробник ліків в області ТОВ «Юрія-Фарм»
пояснює таке зменшення насамперед скороченням державних закупівель на
окремі групи ліків та низькою платоспроможністю населення, яке є найбільшим
споживачем фармацевтичної продукції, оскільки при проведенні лікувальних
заходів забезпечення ліками здійснюється самими пацієнтами.
Проблемою вітчизняного виробництва лікарських засобів залишається
відсутність власних транснаціональних виробників фармацевтичної продукції.
Тому гостро стоїть питання реструктуризації та оптимального розподілу коштів
фармацевтичних підприємств. Вони не в змозі виділити необхідні фінансові
засоби для здійснення надто дорогих інноваційних проектів. Українські
фармацевтичні підприємства левову частку коштів повинні вкладати у
модернізацію виробництва та гармонізацію його з міжнародними стандартами.
Не вистачає фінансових ресурсів на проведення наукових досліджень та
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розроблення інноваційних лікарських засобів, маркетингових досліджень,
апробацію лікарських препаратів. Виходячи з цього, українські фармацевтичні
компанії зорієнтовані на випуск, головним чином, відтворених лікарських
засобів. Однак, враховуючи ситуацію, що склалась на ринку фармацевтичних
препаратів, такі відомі в області виробники ліків, як ТОВ «Юрія-Фарм», ДП
«Черкаси-Фарма» ТОВ «Концерн «Нафтаенерго» тощо інвестують власні
кошти в оновлення виробничого обладнання та приведення виробництва до
вимог GMP (Міжнародний стандарт норм, правил та вказівок щодо
виробництва лікарських препаратів).
Найбільшого зростання за період 2000-2010рр. досягнуто у виробництві
лаків та фарб, випуск продукції збільшився більше, ніж у 6 разів, у тому числі
за 2010рік зростання становило 65,1%. При цьому слід зазначити, що індекси
промислової продукції протягом останніх років свідчать про нестабільну
роботу підприємств цього виду діяльностіі як на державному рівні так і в
Черкаській області зокрема. Відомими компаніями є ТОВ Лакофарбовий завод
«Аврора», ТОВ «Черкаський завод автохімії», ПП Комерційна виробничотехнічна фірма «Колор».
Основним виробником лакофарбової продукції в області є ТОВ
Лакофарбовий завод «Аврора», продукція якого має стійкий попит як на
внутрішньому ринку, так і на ринку ближнього зарубіжжя. Оскільки на
внутрішньому ринку споживачем є не лише населення, а й промислові
підприємства, динаміка виробництва в значній мірі залежить від замовлень
великих промислових споживачів.
Залишається нерозкритим питанням зовнішньої торгівлі товарами
підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості.
Таблиця 3 – Експорт товарів підприємствами хімічної та нафтохімічної
промисловості в Черкаській області за 2010рік

За даними Таблиці 3 основними статтями експорту продукції цих
підприємств є органічні хімічні сполуки, добрива. Серед країн, до яких
експортувалися органічні хімічні сполуки, переважав Китай; фармацевтична
продукція – Білорусь; азотні добрива – Бразилія, Туреччина, Сенегал;
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пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них – Російська Федерація та
Румунія.
Таблиця 4 – Імпорт товарів підприємствами хімічної та нафтохімічної
промисловості в Черкаській області за 2010рік

За даними Таблиці 4 основними статтями імпорту продукції цих
підприємств є органічні хімічні сполуки, добрива, полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них. Серед країн, з яких імпортувалися продукти
неорганічної хімії, найбільшу питому вагу мали Білорусь, Німеччина, Російська
Федерація; органічних хімічних сполук (вуглеводні циклічні, сполуки
сіркоорганічні) – Туреччина, Чехія, США; фармацевтична продукція –
Болгарія; добрива (складні, калійні, азотні) – Російська Федерація, Білорусь,
Казахстан; мило та поверхнево-активні органічні речовини – Нідерланди,
США; імпорт пластмас, полімерних матеріалів та виробів з них – Російська
Федерація, Нідерланди, Польща.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Узагальнюючи дані,
необхідно зазначити досить стабільну економічну ситуацію, яка склалась в
хімічній та нафтохімічній промисловості області. Проте слід відмітити, що
підприємства основної хімії, фармацевтичного виробництва області, які
складають основу хімічної галузі регіону значно відстають за показниками від
загальнодержавних, що свідчить про наявність не лише загальних для всіх
хімічних підприємств проблем, а й суб’єктивних, характерних лише для
підприємств Черкаської області: податки, висока конкуренція з боку
зарубіжних та вітчизняних аналогічних товарів, низький платоспроможний
попит на продукцію, високі ціни на сировину, зокрема імпортну, залежність від
світових економічних тенденцій, скорочення державних закупівель на окремі
групи товарів, залежність від попиту великих промислових підприємствспоживачів.
В рамках розвитку хімічної та нафтохімічної галузі, з метою підвищення
продуктивності праці за рахунок зменшення енергоємності продукції
основними заходами є проведення модернізації виробництва та підвищення
питомої ваги продукції із високою часткою доданої вартості. Виробництво
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хімічної продукції в області є значним важелем для формування позитивної
динаміки виробництва як у переробній галузі так і в цілому по промисловості
області. Стабільна робота хімічних підприємств є вагомою основою для
наповнення бюджету області.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розглянуто особливості формування промислового комплексу Волинської
області. Проілюстровано ринкові механізми розвитку обробної, добувної
промисловості та виробництв електроенергії, газу та води, а також
проведено економічну оцінку ефективності виробництва.
Ключові слова: економічна ефективність промислового виробництва,
продуктивність праці, рентабельність, фондовіддача, фондоозброєність.
Рассмотрены особенности формирования промышленного комплекса
Волынской области. Проиллюстрировано рыночные механизмы развития
обрабатывающей,
добывающей
промышленности
и
производства
электроэнергии, газа и воды, а также проведена экономическая оценка
эффективности производства.
Ключевые слова: экономическая эффективность промышленного
производства, производительность труда, рентабельность, фондоотдача,
фондовооруженность.
The features of formation of the industrial complex of Volyn region. Illustrated
the development of market mechanisms, manufacturing, mining and quarrying and
electricity, gas and water, and also the economic evaluation of production efficiency.
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Keywords: economic efficiency of industrial production, productivity,
profitability, capital productivity, capital-labor ratio.
Вступ. Постановка проблеми. У загальній структурі господарського
комплексу Волинської області найбільшу питому вагу займають промислове
виробництво і сільське господарство. Промисловість є однією з провідних
галузей економіки області, в ній створюється майже п’ята частина валової
доданої вартості. Тому на сучасному етапі розвитку досить суттєво постає
питання аналізу нових економіко-територіальних пропорцій її розвитку і
ефективності функціонування. На сьогодні в промисловому комплексі області
триває спад обсягів виробництва, особливо серед найбільших підприємств, а
також бурхливий розвиток і підвищення економічних показників
функціонування нових малих ринково-орієнтованих виробництв, що
автоматично призводить до переорієнтації промислової спеціалізації
промислового комплексу Волині як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринку. Особливо помітні наслідки деструктивних процесів в традиційних
галузях обробної промисловості державного сектору, зокрема в
машинобудівній та легкій галузях.
Економічний потенціал промисловості області формує, в основному,
обробна промисловість, зокрема харчова галузь і машинобудування.
Зменшується питома вага галузей економіки, пов’язаних з добуванням
природних ресурсів, у той же час збільшується частка галузей підвищеної
технологічної складності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в
дослідження промислового комплексу Волинської області зробили такі вчені :
Луцишин П.В., Луцишин Н.П, Федонюк С.В., Клімчук Б.П, Герасимчук З.В.,
Парасій-Вергуненко І.М., Бродська І.І. Варто також відзначити праці Кравчука
О. М. та Ковальської Л. Л., які досліджували функціонування промислового
виробництва Волинської області та конкурентоспроможності регіону.
Формування цілей статті. Постановка завдання. Метою написання
даної роботи є дослідження економічної ефективності формування
промислового комплексу Волинської області. Ця мета реалізується при
вирішенні наступних завдань: проведення аналізу показників рентабельності і
продуктивності праці, фондоозброєності та фондовіддачі виробництва,
побудова інтегральних картосхем та виявленням сукупного впливу цих
показників на розвиток господарства.
Виклад основного матеріалу. Провідне значення у структурі
промисловості Волинської області відіграє обробна промисловість, частка якої
становить 81,4 % від загального обсягу реалізованої продукції (Таблиця 1). [1]
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Таблиця 1 – Динаміка вироблення промислової продукції

Частка інших галузей (особливо добувних) вкрай незначна (рис.1). В
межах Волинської області випуском промислової продукції займається понад
550 промислових підприємств, серед яких налічується 147 великих компаній. У
приватному секторі області працює 3,7 тисяч малих підприємств та 28,3 тисяч
фізичних осіб-підприємців. В них зайнята десята частина працездатного
населення області. Малими підприємствами виробляється 9,2 % продукції,
забезпечується п'ята частина надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Зокрема провідними підприємствами області є: у машинобудуванні –
відкриті акціонерні товариства: “Луцький автомобільний завод” (підприємство
спеціалізується на випуску легкових автомобілів, автобусів та тролейбусів),
“СКФ Україна” випускає конічні роликові та карданні підшипники, їх
компоненти та ущільнювачі), “Електротермометрія” (розробляє та виготовляє
промислові та побутові лічильники для вимірювання температури, обліку
витрат холодної та гарячої води; регулятори тиску газу), “Ковельсільмаш”
(випускає машини та механізми для агропромислового комплексу),
“Ківерціспецлісмаш” (виготовляє деревообробні верстати для первинної
переробки деревини); у харчовій промисловості – відкриті акціонерні
товариства: “Волиньхолдінг” (виробляє майонези, соуси, приправи),
“Ковельмолоко” (виробляє кисломолочну продукцію, молокопродукти, масло,
сири), «Пан Курчак» ( вирощування птиці, свиней, переробці та реалізації м'яса,
виробництві ковбасної продукції і копченостей, охолодженої свинини та
субпродуктів), “Володимир-Волинський консервний завод” (виробляє широкий
асортимент фруктових пюре та овочевофруктових соків для дітей під торговою
маркою “Пуп-сік”), “Рожищенський сирзавод” (сири), дочірнє підприємство
“Нововолинський олійно-жировий комбінат” (виробляє маргарини під
торговою маркою “Руна”), товариство з обмеженою відповідальністю
“Троянда-Волинь”, виробничо-комерційна фірма “Луцьккондитер” (цукерки,
кондитерські вироби), державне підприємство “Луцький спиртогорілчаний
комбінат” (горілка та спиртогорілчані вироби); у хімічній промисловості –
відкрите акціонерне товариство “Луцькпластмас” (виробляє різноманітні
пластмасові вироби, займається переробкою вторинної полімерної сировини),
товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство “Хемосвіт
Луцькхім” (виготовляє плівки для пакування товарів харчової промисловості та
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іншого призначення), закрите акціонерне товариство спільне підприємство
“Теріхем–Луцьк” (лідер з випуску конденсаторної плівки); Відома в Україні
продукція товариств з обмеженою відповідальністю “Гербор-Холдінг” та “БРВ
– Україна” – різноманітний спектр меблів, якість яких забезпечується завдяки
сучасному обладнанню.[3]
Продовжуються структурні зміни у промисловості області на користь
галузей, що виробляють продукцію кінцевого споживання. Намітились
позитивні структурні зрушення у машинобудуванні, де чотири роки поспіль
серед недержавних підприємств інтенсивно зростають обсяги виробництва. За
цей період обсяги виробництва цієї базової галузі економіки області зросли у
2,7 раза, за 8 місяців 2004 року – майже на 60 відсотків.
Приріст виробництва у машинобудуванні пов’язаний:
- у виробничій сфері – із розробленням та освоєнням нової техніки,
впровадженням ресурсозберігаючих технологій, залученням інвестицій у
модернізацію існуючого обладнання;
- у частині реалізації – з підвищенням самостійності підприємств у
вирішенні завдань із забезпечення безперебійного функціонування
виробництва та збуту продукції.
Внутрішній ринок став пріоритетом для багатьох підприємств. Його
максимальне розширення гарантує незалежність від зовнішніх факторів,
стабільну роботу підприємств.
У галузі сільськогосподарського машинобудування постійно проводиться
пошук
джерел
фінансування,
інвесторів
для
створення
нових
конкурентоздатних моделей і впровадження сучасних технологій виробництва
техніки для агропромислового комплексу.
Зростання обсягів випуску конкурентоспроможної продукції легкої
промисловості значною мірою досягнуто завдяки впровадження новітніх
технологій та нарощення потужностей за рахунок вітчизняних та іноземних
інвестицій. [2]
Обробна промисловість Волинської області має диференційовану
територіальну організацію підприємств, порівняно із іншими видами
промислової діяльності. Зокрема вона зосереджена у таких містах області як:
Володимир-Волинський, Горохів, Камінь-Каширський, Ківерці, Ковель, Луцьк,
Любомль, Нововолинськ, Рожище, Устилуг (рис.2), що об’єднались у доволі
потужні промислові вузли: Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський, або
розвиваються окремо, як промислові центри: Горохів, Камінь-Каширський
тощо.
Для проведення оцінки економічної ефективності розвитку обробної
промисловості варто розрахувати певні показники, до яких, зокрема, належить продуктивність
праці,
рентабельність
промислового
виробництва,
фондоозброєність, фондовіддача. Продуктивність праці – показник
ефективності трудової діяльності працівників; характеризує кількість продукції,
виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці
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продукції. Для порівняння можна сказати, що у обробній промисловості області
найбільша чисельність штатних працівників характерна для м. Луцька (16 746
чол.), тоді як у Ковелі та Володимир-Волинську чисельність персоналу
набагато менша ( відповідно 3 934 і 2 669 чол.), Однак продуктивність праці
останнього міста є найвищою і становить 221,5880 тис. грн./ чол. Це зумовлено,
на нашу думку, розвитком ринкових сил, підприємництва і конкуренції на
ринку праці, стимулюванням робочої сили, активізацією міжнародного
співробітництва у виробничій сфер. Значною є продуктивність праці у
обласному центрі - 196,4534 тис. грн./ чол. та Нововолинську - 122,8404 тис.
грн./ чол., що пов’язано із високим рівнем кваліфікації та освіти працівників,
розвитком ринкових відносин з питань власності на підприємстві, високими
стандартами умов праці тощо.
Рентабельність промислового виробництва обробної промисловості
Волинської області на всіх підприємствах перевищує 100%, отже вони
працюють з прибутком. Найвищу рентабельність промислового виробництва із
великим відривом має місто Устилуг - 236 %, це зумовлено значними
показниками чистого доходу і відповідно низькою собівартістю реалізованої
продукції на провідному підприємстві міста – птахофабриці «Пан Курчак.
Наступні позиції займає місто Горохів і місто Ківерці відповідно 127 % і 120 %.
В першу чергу такі високі показники зумовлені значним рівнем
капіталовкладень в обробну промисловість (переважно, іноземних, в рамках
Єврорегіону «Буг»), а також значним впливом вузлового ефекту Луцька (в
останньому випадку). Щодо міста Луцька, то рентабельність промислового
виробництва також є високою – 117 %, але в порівнянні з іншими центрами
розвитку обробної промисловості, м. Луцьк має найвищі показники
собівартості реалізованої продукції, що не дає йому змогу займати лідируючі
позиції. В місті помітні тенденції до розвитку постіндустріалізму. Тому його
промисловий комплекс працює з меншою ефективністю, поступаючись «вищим
поверхам» галузей соціального комплексу.
Фондоозброєність у обробній промисловості характеризує рівень
забезпеченості основними виробничими фондами промислово-виробничого
персоналу
підприємства.
Найвищий
показник
фондоозброєності
спостерігається у м. Камінь-Каширському (58 тис. грн./ чол.), Устилузі (40 тис.
грн./ чол.), Нововолинську (38 тис. грн./ чол.). Зрозуміло, що такі дані по
фондоозброєності сформувалися завдяки порівняно незначній вартості
основних фондів та невеликій чисельності середньорічної кількості
працівників.
Фондовіддача виражає виробничі відносини щодо економічної
ефективності використання засобів виробництва. Якісний аспект цих відносин
відображає критерій економічної ефективності – отримання максимального
ефекту за наявних або менших ресурсів. У обробній промисловості досить
високі показники фондовіддачі у м. Володимир-Волинську та м. Луцьку –
відповідно 6.
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Рис. 1- Економічна ефективність промислового виробництва
Волинської області
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Фондовіддача показує кількість готової продукції, що виробляється на
одиницю основних виробничих фондів, вона зростає лише тоді, коли темпи
підвищення продуктивності праці випереджають темпи збільшення її
фондоозброєності. Значного підвищення фондовіддачі можна досягти завдяки
вдосконаленню структури основних виробничих фондів. Варто зазначити, що
фондовіддача збільшується за рахунок збільшення випуску продукції та
зменшення простоїв на виробництві. Таким чином, фондовіддача – один із
важливих показників, який характеризує ефективність використання основних
засобів, підвищення фондовіддачі – найважливіше завдання підприємства.
Якщо розглядати наведені вище показники відносно галузей добувної
промисловості та виробництва і розподілення газу, то особливості формування
їх економічної ефективності виробництва виглядають по-іншому. Добувна
промисловість в основному зосереджена у трьох містах області:
Нововолинську, Луцьку, Ковелі, також незначна частка підприємств
знаходиться в місті Рожище.
Найвищі показники продуктивності праці спостерігаються у м. Луцьку 173,31 тис. грн./ чол., що являється дуже позитивним явищем для регіону . Для
порівняння можна сказати про місто Нововолинськ, яке має дуже низьку
продуктивність праці добувної промисловості - 19,98 тис. грн./ чол.,
враховуючи те, що обсяг реалізованої продукції майже у 35 разів більше,
складає 77398 тис. грн./ чол. і чисельність персоналу становить 3 873 чол. Такі
дані дають змогу стверджувати, що продуктивність праці напряму залежить від
особливостей технологічного процесу виробництва, рівня оновленості
основних засобів, впровадження інноваційних технологій та методик
організації виробничого процесу. Підприємства добувної галузі промисловості
міста Луцька в основному зорієнтовані на добуванні каміння, його обробці,
використання для інтер’єру, дизайну та подальшій реалізації. Зокрема це такі
підприємства як «Торгбудсервіс»,ТОВ «Атлант Плюс», « Гранітбудексклюзив».
Серед основних добувних підприємств міста Нововолинська варто відзначити
такі : «Волиньвугілля» (добування, збагачення та агломерація кам’яного
вугілля) та ВАТ «Волиньнафтопродукт» (добування нафти та подальша її
реалізація). Для порівняння можна зазначити, що обсяг реалізованої
промислової продукції добувної промисловості міста Нововолинська складає
5,5% від всієї реалізованої продукції, на противагу у місті Луцьку лише 1,4 % .
Тобто формується висновок, що у місті Нововолинську значну роль відіграє
саме добувна промисловість, так як цьому сприяє наявність мінеральносировинних ресурсів, таких як кам’яне вугілля, нафта. Щодо міста Ковеля, то
тут зосереджені підприємства, пов’язані із добуванням будівельної сировини,
зокрема будівельного каміння, гіпсів, глини та ін.
Фондоозброєність підприємств добувної промисловості характеризується
дуже значною диференціацією. Найнижчі показники у місті Ковелі - більше 4
тис. грн./ чол., а найвищі у місті Рожище – 570 тис. грн./ чол. Причиною такого
великого відриву є те, що у місті Рожище вартість основних засобів майже в 25
© Економічна та соціальна географія. – Вип. 64. – 2012.

288

разів перевищують вартість засобів у місті Ковелі. Яскравим проявом цього
може слугувати впровадження на підприємствах нових технологій, залучення
іноземних інвестицій (особливо останнім часом набуває актуальності
інвестицій у приватний сектор), а також створення спільних підприємств дає
можливість конкурувати в ринкових умовах.
Найкраща ситуація по показникам фондовіддачі виробництва серед міст
Волинської області у місті Ковелі (14 од.), найгірша у місті Нововолинську і
складає лише 1 од. Це зумовлено тим, що обсяг реалізованої продукції у цьому
місті майже дорівнює вартості основних фондів (77 398,0 тис. грн. і 71 745,0
тис. грн. відповідно), тобто фактично вся вартість механізованого обладнання
йде на виробництво продукції - амортизації не залишається, що є досить
негативно для подальшого розвитку. Це свідчить про втрату основними
засобами своєї споживчої вартості в результаті зношування деталей та
обладнання, а також відсутність інноваційних впроваджень суттєво гальмує
ефективне виробництво.
Рентабельність промислового виробництва у добувній промисловості
серед усіх міст найвища у місті Луцьку, і складає аж 580 %. Такий високий
показник можна аргументувати тим, що при порівняно незначній собівартості
реалізованої продукції (323,8000 тис. грн.) чистий дохід становить 1 877,8000
тис. грн. Дана ситуація сформувалась за рахунок таких добувних підприємств
міста Луцька як «Торгбудсервіс»,ТОВ «Атлант Плюс», «Гранітбудексклюзив»,
які в основному зорієнтовані на добуванні каміння, його обробці, використання
для інтер’єру, дизайну, також облицюванням гранітом , мармуром. Отже, така
продукція добувної промисловості успішно реалізується на ринку, що і
зумовлює високу рентабельність. Майже 111% - рентабельність промислового
виробництва міста Ковеля, а у місті Нововолинську цей показник складає
близько 65 % , навіть не досягаючи 100%, отже підприємств працює на збиток.
Продуктивність праці підприємств з виробництва електроенергії, газу та
води серед міст Волинської області характеризується такою тенденцією :
найвища вона у місті Луцьку - 72,6475 тис. грн./ чол., також висока у таких
містах як Нововолинськ та Ковель, відповідно 37,5252 тис. грн./ чол., і 34,2693
тис. грн./ чол. Зокрема це пов’язано із високою ефективністю промислового
виробництва даних районів та із відповідними високими затратами основних
енергоносіїв на забезпечення виробничого процесу. Низькі показники
продуктивності праці спостерігаються у менш розвинених в промисловому
відношенні містах: Горохові, Рожищах, Любомлі, Камінь-Каширському, що
складає лише 11-12 тис. грн./ чол.
Фондоозброєність виробництва електроенергії, газу та води у містах
області має суттєві коливання. Із значним відривом чітко визначені 2 лідери –
місто Горохів і місто Рожище: 566 і 363 тис. грн./ чол. відповідно. Найнижчі
показники фондоозброєності має місто Ковель, місто Нововолинськ, місто
Володимир – Волинський (менше 30 тис. грн./ чол.). Така ситуація зумовлена
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високою вартістю застарілих і зношених основних засобів, що перебувають на
балансі підприємств, і значною кількістю залученого персоналу.
При аналізі фондовіддачі з виробництва електроенергії, газу та води,
виділяється кілька міст, де цей показник перевищує 1 од. Зокрема, у місті
Луцьку він становить 2 од., у містах Ковелі та Нововолинську – більше 1 од.
Щодо інших міст, то у більшості фондовіддача не досягає 1, що характеризує
неефективне використання основних засобів. Проте, якщо проаналізувати обсяг
залишкової вартості основних засобів у рейтинговому порядку, бачимо, що він
не є основною причиною диференціації фондовіддачі за районами. Можемо
припустити, що обсяг реалізованої продукції є першопричиною формування
основного показника. Для прикладу порівняємо значення у містах Луцьку,
Ковелі та Рожище, Горохові. Луцьк, Ковель так само, як і Нововолинськ є
формуючими у сітці поселень Волинської області. Ці міста отримують основні
матеріальні потоки, що стосуються виробництва електроенергії, газу та води, на
відміну від міст Рожище та Горохова. Отже, обсяг реалізованої продукції
відіграв провідну роль у диференціації показника фондовіддачі.
Наостанок, варто виділити такі міста з найвищими показниками
рентабельності промислового виробництва електроенергії, газу та води:
найвище у місті Берестечко, Горохівського району (197,5 %), також високі
показники Любомль (138,3429 %), Ківерці (110,1954 %), Камінь - Каширський
(108,6752 %). Така ситуація склалася за рахунок дуже низької собівартості
реалізованої продукції та майже вдвічі більшого чистого доходу. Непогана
ситуація також і в містах Любомлі, Ківерцях, Камінь-Каширську, Ковелі,
Луцьку, Нововолинську, Горохові, де також рентабельність переважає 100%.
Щодо інших міст, зокрема Нововолинськ і Рожище, то рентабельність
становить менше 100%, отже підприємства працюють без прибутку.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, використовуючи
вище проведений аналіз, можна стверджувати, що в межах Волинської області
сформувались три найбільш потужні промислові вузли різних галузей
промисловості, зокрема Луцький, Володимир-Волинський, Ковельський,
функціонування яких визначає головним чином спеціалізацію області. Найвищі
показники ефективності промислового виробництва характерні для обласного
центру. Саме у Луцьку сформувалось збалансоване співвідношення
виробництва промислової продукції добувної, обробної галузей та з
виробництва газу, електроенергії та води. Цьому послугував вузловий ефект, і
те, що Луцьк як потужне ядро області має неабиякі пріоритети в міжнародній
співпраці, зв’язках. Значні перспективи подальшого зростання ефективності
різних галузей промисловості характерні для Нововолинська, Ковеля,
Володимир-Волинського, Горохова. Також широкі можливості для подальшого
розвитку склались в малих містах області: Рожище та Устилуг. З метою їх
підтримки, зокрема, необхідно впроваджувати інновації, створювати нові
робочі місця, підвищувати продуктивність праці. І якщо збалансовано і свідомо
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підійти до всіх цих питань, то можна досягти високого рівня розвитку загалом
всієї області, що зможе покращити її імідж на загальноукраїнському рівні.
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