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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИКО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ)
Ключові слова: методологічні засади, історико-наукові дослідження, суспільна
географія

Постановка проблеми та завдання дослідження. В сфері
загальнонаукових проблем історії географічної науки провідне місце
належить питанню наукових шкіл. Наукові школи в географії постають як
найважливіші об’єкти історико-наукового пошуку. Пізнання особливостей
та закономірностей розвитку наукових шкіл в географії дозволяє більш
узагальнено висвітлити сутність наукової методології, її значення в процесі
розвитку науки, оскільки саме з науковими школами в географії, як правило,
пов’язані найбільш видані досягнення. Географічна наука є складним
явищем. Її можна розглядати як особливу форму діяльності, як знання, як
соціальну наукову структуру. Повноцінне розуміння феномену української
географії можливе лише за умови одночасного розгляду всіх її складових.
Осмислення сучасного стану та перспектив розвитку української
географічної науки неминуче приводить дослідників у сферу історії науки.
Проте, якщо історія розвитку та накопичення конкретно-наукового
географічного знання є значним елементом в будь-якому географічному
дослідженні та має досить тривалу традицію, то цього не можна сказати про
вивчення наукових співтовариств української географії, в рамках яких
відбувається процес формування та розвитку географічної науки. Загалом
наукове співтовариство є складноорганізованою соціальною системою
всередині якої можна виділяти безліч елементів, серед яких провідне місце
належить науковим школам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість сучасних
досліджень з історії української географії пов’язані з узагальненням та
систематизацією відомостей про накопичення суспільно-географічних
знань. Проблема вивчення національних географічних шкіл є найменш
розробленою в історії української географії – науки яка знаходиться на
стику географії, історії науки та наукознавства. Слід зазначити, що у
зарубіжній, не пострадянській, географічній літературі взагалі відсутнє
поняття «наукова школа». Проте європейська географія допускає, що на
певному етапі розвитку географічної науки з’являється провідний учений
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котрий має ряд учнів, послідовників. Серед них називаються французька
школа географії людини П. Відаля-де-ля-Блаша, німецька школа
антропогеографії Ф. Ратцеля та інші. Подібні думки підтримуються також у
працях американських учених П. Джеймса, Дж. Мартіна, Дж. О. Томсона,
К. Грегорі та інших. Проте, особливої актуальності набуває характеристика
тенденцій в розвитку вітчизняної суспільної географії крізь призму
виявлення й осмислення її окремих напрямків, наукових шкіл, визначення
ролі і місця суспільної географії в системі наук. Такі дослідницькі завдання
історії географії як науки визначилися протягом останніх років, оскільки
простий «бібліографізм», описовість, або ж просто «фактологізм» не
забезпечить реалізації мети й завдань історії української географії як
самостійної галузі наукового пізнання. Разом з тим, не можна допускати
змішування окремих фактів з історії науки з суспільно-географічною
бібліографією. Тому, постає реальна загроза такого змішування, коли, час
від часу, зустрічаються окремі праці з історії географії, які практично
являють собою простий хронологічний опис виданих раніше географічних
праць, що супроводжуються анотаціями з них. Такі праці не ставлять перед
собою завдань щодо розкриття історії самої науки, оскільки лише
систематизують і класифікують суспільно-географічні джерела та
літературу як важливий елемент історико-наукових досліджень у географії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні історія
географічної науки, в умовах подолання свого емпірично-описового етапу
розвитку повинна перейти на якісно новий рівень методології наукового
пізнання, що може бути реалізоване в першу чергу шляхом міжпредметної
та міждисциплінарної інтеграції. В свою чергу вивчення та розкриття
закономірностей та механізмів розвитку науки, висвітлення історії
суспільно-географічного знання в такій послідовності, системі й формі, яка
б найбільш повно відображала історію суспільної географії в усій єдності
зовнішніх та внутрішніх факторів її розвитку, можливий лише на основі
розуміння рівнів організації історико-наукового пізнання.
Важливими напрямками дослідження наукових шкіл в українській
суспільній географії виступає аналіз історії формування, ідеалів і норм
суспільно-географічних наукових шкіл, їх взаємодії між собою, наступність
у часі, класифікації та типології національних наукових шкіл тощо. Це
передбачає реалізацію наступних пізнавальних етапів у процесі дослідження
наукових шкіл в українській суспільній географії:
- вивчення суспільних потреб у даному науковому напрямку, який
розробляє конкретна наукова школа;
- аналіз ролі основоположників наукових шкіл, які створюються, як
правило, відомими вченими, які мають багато учнів і послідовників;
- дослідження розвитку суспільно-географічної науки, її історії,
перспектив, які обумовлюють зародження, відродження й розвиток
наукових шкіл;
- розгляд відмінностей наукової проблематики і дослідницьких
програм, стрижневих концепцій, підходів і стилів дослідження наукових
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шкіл;
- вивчення новаторського елементу функціонування наукових шкіл та
особливостей поширення її ідей.
Формування
різноманітних
суспільно-географічних
шкіл
є
результатом різноманітних шляхів становлення української суспільної
географії як науки, в яких відображаються не лише загальні тенденції
розвитку суспільно-географічної думки, але й своєрідні особливості її
еволюції на окремих етапах чи в окремих регіонах, що є свідченням
різноманіття шляхів формування суспільної географії в Україні.
Структурно-логічна модель функціонування наукової школи може бути
представлена у вигляді схеми (Рис.).
Сформовані та загальновизнані наукові положення
Наукові теорії
Думки, гіпотези, погляди, концепції

→

Учні та послідовники
Лідер
Носії наукової проблеми
Наукова проблема
Актуальні запити суспільства
Соціум
Рис. – Структурно-логічна модель функціонування
наукової школи у суспільній географії

Методологія рівнів організації історико-наукових досліджень
розроблено в ряді робіт з загальних проблем історії науки, зокрема зокрема
М. Вебера,
В. Гейзенберга,
Б. Грязнова,
Г. Доброва,
Ф. Клейна,
Н. Кузнєцової, Д. Максвела, Л. Маркової, О. Мельникової, В. Оствальда,
П. Рачкова, М. Родного, В. Уевелла, Ю. Храмова та інших, хоча вперше ці
питання були обґрунтовані ще в працях В. Вернадського [1]. Окремі аспекти
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досліджуваної нами проблеми розглядалися у працях українських
спеціалістів різного профілю, однак, у більшості випадків ці дослідження
носять вузько професійний характер й спираються на використання
традиційних методів дослідження, які не дозволяють адекватно описати й
оцінити таку складну систему як суспільно-географічна наукова школа.
Проблема методологічного обґрунтування статусу наукової школи як
категорії в історії української суспільної географії перебуває в стані
розробки. Досить мало монографічних досліджень, а досить малочисельні
дисертаційні дослідження чи періодичні публікації з історії вітчизняної
суспільної географії часто носять дискусійний характер. Тому гостро постає
проблема розробки міждисциплінарного підходу на межі суспільної
географі, історії науки і наукознавства, який дозволив би об’єднати головні
напрямки дослідження суспільно-географічних наукових шкіл на основі
системного підходу. Потребує методологічного обґрунтування розгляд
наукової діяльності представників різноманітних суспільно-географічних
шкіл не на індивідуальному рівні, що переважає у вітчизняній літературі, а
як складної системи взаємодії учених.
Існує певний досвід і географії стосовно логіки географічних
досліджень [3, 7, 8 та ін]. Емпіричний рівень пізнання пов'язаний з описом
історико-наукових фактів, а теоретичний з їх поясненням. Емпіричним
шляхом опановуються явища, але не сутність. Теоретичне пізнання
відображає об’єкт з точки зору його внутрішніх зв’язків і закономірностей
руху, досліджуваних шляхом обробки даних, отриманих на емпіричному
рівні. Методологія кожного з рівнів дослідження історії географії має
запропонувати різні способи, за допомогою яких встановлюється
співвідношення між теорією і реальністю, визначається предмет і об’єкт
аналізу, завдання і способи побудови теорії, інтерпретація її висновків,
критерії, у відповідності з якими ця теорія оцінюється.
Методологія історії науки передбачає також наявність двох
послідовних рівнів організації історико-наукового знання. Нижчий рівень
пов'язаний з виявленням факторів історії накопичення географічних знань і
їх систематизацією. Вищий рівень проявляється в процесі виявлення
механізмів історико-географічної діяльності. Тут теоретико-методологічне
пізнання направлене на формулювання закономірностей розвитку історії
географії, принципів і методів, застосування яких забезпечує їх об’єктивне
пізнання. Таким чином, емпірична історія географії, ще зовсім недавно
являла собою науковий прогрес у географії переважно як процес
безперервного, поступового накопичення емпіричних даних. Сьогодні ж
перед теоретичною історією географії на перше місце виходить не лише
критичне сприйняття цих істин, але й дослідження реальних, історично
змінних, умов їх появи і обґрунтування в минулому за допомого певних
методологічних засобів і способів дослідницької діяльності попередніх
поколінь географів. Вона включає аналіз джерельної бази отримання й
накопичення наукових фактів, який настільки ж важливий, як і власне
розкриття змістової сторони цих фактів. Теоретична історія географії має
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приділяти першочергову увагу точній кваліфікації пізнавального статусу
тих чи інших спеціальних знань, керуючись при цьому критеріями
конкретних способів їх отримання за допомогою особливих засобів і
прийомів в процесі раціонально організованого і проведеного дослідження.
Таке розуміння багаторівневої організації історії географії цілком
справедливе й для історії української суспільної географії. Проте, в історії
української суспільної географії на сьогодні лише в окремих працях
розкриваються теоретико-методологічні підходи авторів до механізму
історико-наукового дослідження. Лише в окремих роботах спеціально
висвітлюються розуміння сутності історико-наукового знання у суспільній
географії з точки зору виявленого нового знання. Об’єднує їх системне
бачення предмету історії суспільної географії, що витікає з усвідомлення
рівнів організації історії географії, коли емпіричний і теоретичний рівні
пізнання виступають логічними етапами пізнавальної діяльності історика
науки й володіють власними пізнавальними установками, спираючись, в
свою чергу, на систему вихідних теоретичних уявлень і відповідних їм
методів дослідження. В таких роботах відсутня єдність термінологічних і
змістовних підходів.
Емпіричний рівень дослідження історії суспільної географії може
називатися ще фактологічним і бути пов’язаним з виявленням істориконаукових фактів з географічних джерел. Їх опис і накопичення власне й
складає зміст цього етапу дослідження. Для емпіричного дослідження в
історії суспільної географії характерні огляди окремих проблем, етапів чи
регіональних особливостей розвитку науки. Відзначмо, що більшості робіт
з історії української суспільної географії об’єктивно властивий саме
емпіричний рівень, що пояснюється в основному тим, що сучасна суспільна
географія лише підходить до постановки теоретичних проблем її історії.
Подібний стан, що характерний для історії суспільної географії як молодої
науки, яка ще продовжує оформлюватися, має значний накопичений
матеріал, в якому необхідно виокремити закономірності її розвитку,
своєрідність наукових шкіл.
Таким чином, фактологічний рівень наукового дослідження історії
суспільної географії являє собою фіксацію наукових фактів, що розкриває
хронологію ідей і досягнень наукового пошуку попередніх поколінь учених.
Цей рівень є початковим при вивченні історії будь-якої науки й формує
комплекс систематизованих у хронологічному порядку емпіричних фактів з
історії цієї науки. В процесі фактологічного дослідження наукові факти
стають предметом для формування нових понять, актуальність введення
яких обумовлене введенням нового знання. Разом з тим, зазначмо, що
емпіричне дослідження в історії суспільної географії містить два відмінних
між собою аспекти. В першому з них пізнавальні завдання емпіричного
рівня дослідження по історії суспільної географії пов’язуємо з виявленням
та описом історико-наукових фактів, не залежно від їх суспільногеографічного змісту. В другому ж аспекті до них належить розгляд лише
тих наукових фактів, які відображають зміст емпіричного рівня дослідження
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у суспільній географії.
Зазначимо, що все ж таки й необхідність емпіричних робіт з історії
суспільної географії є очевидною, оскільки пов’язані вони з виявленням,
описом окремих фактів з історії науки, а фактично накопиченням вихідної
інформації, що й складає змістову основу науки. Але розробка лише
змістових завдань фактологічного рівня в історії суспільної географії
обмежує її розуміння. За межами пізнавальних можливостей фактологічного
дослідження залишається досить багато аспектів розвитку науки: процедура
формування дослідницького інтересу, вибір для розв’язання конкретних
суспільно-географічних проблем, соціальні структури науки, генезис
наукових колективів, характеристика інтелектуальних лідерів наукових
шкіл, перспективи розвитку наукових шкіл тощо. Отже, лише набір й
первинна систематизація окремих фактів й досягнень наукового пошуку не в
змозі об’єктивно відобразити багатогранний процес розвитку суспільногеографічної науки.
Ці проблеми знімаються на теоретичному рівні дослідження історії
географії, який ще можна назвати історико-науковим. Його пізнавальна
установка полягає у об’єднанні фактів з історії географії спільною ідеєю, яка
відображає розвиток предметного змісту історії суспільної географії.
Теоретичне дослідження в історії географії пов’язане з вивченням еволюції
загального стилю наукового мислення, розвитку методів, концепцій, теорій,
гіпотез, що визначали загальний напрямок розвитку вітчизняної суспільногеографічної науки на тому чи іншому етапі її розвитку. Теоретичний рівень
досліджень включає в себе дослідження основних ідей і уявлень про
розвиток суспільно-географічних об’єктів, процесів чи явищ у науці,
закономірностей в розвитку української суспільної географії і її окремих
напрямків, наукових шкіл, місця й ролі суспільної географії в системі наук
тощо.
Цей етап виконання дослідження з історії географії може бути
названий ще історико-науковим, оскільки результатом наукового пошуку на
цьому етапі є створення моделі розвитку наукового суспільно-географічного
знання й можливість прогнозувати його розвиток.
Проаналізувавши окремі праці з історії української географії та
виходячи з об’єктивних принципів методології наукового пізнання, постає
необхідність виділяти ще один методологічний рівень пізнання історії
української суспільної географії – наукознавчий. Наукознавчий рівень
дослідження базується на фактологічному й теоретичному рівнях
дослідження й пов'язаний з створенням моделі розвитку окремої науки як
соціальної структури. Таким чином, в методології історії української
суспільної географії є підстав виділяти три самодостатні ієрархічні рівні,
котрі збагачуючи джерельною базою та результатами досліджень один
одного, виконують головну мету – вивчення історії нашої науки. Виходячи з
логіки структури наукознавства, виділяють такі рівні пізнання структури і
змісту науки як фундаментальний (загальна теорія науки, історія науки),
рівень екстранаукових характеристик (економіка науки, соціологія науки,
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тощо), соціокультурний рівень (прогноз, планування, управління наукою),
інфраструктурний рівень (наукометрія, психологія науки, наукова етика,
мова науки, тощо). Такий підхід може бути досить ефективним і
результативним для історії суспільної географії, оскільки він дасть
можливість цілісного вивчення суспільної географії в системі соціальних
відносин, дозволить прослідкувати єдність пізнавального процесу,
об’єднавши минуле, сьогодення і майбутнє нашої науки. Методологія
наукознавства дозволяє здійснювати в історії географії міждисциплінарні
дослідження, засновані на теоретичних і методологічних можливостях
окремих наукових дисциплін. Останні особливо важливі у практиці історії
географії, оскільки кожен з рівнів її дослідження – фактологічний, істориконауковий, наукознавчий мають власний методичний апарат та відповідну
йому систему методів дослідження історії становлення, формування та
розвитку наукових шкіл у вітчизняній суспільно-географічній науці.
Виявлення рівнів організації історико-наукового дослідження зовсім
по іншому розкриває існуючі в науці підходи до вивчення наукових шкіл у
суспільній географії. З одного боку, це може бути індуктивне дослідження,
коли з накопиченням фактів з історії географії, відкривається можливість їх
осмислення в контексті історико-наукового процесу в цілому. Це означає,
що на будь-якому етапі збору та накопичення фактів виникає потреба не
лише в їх описі, але й поясненні в межах понять теоретичного рівня –
«науковий напрямок», «наукова школа», «регіональний науковий центр»,
«фактори розвитку науки», «етапи розвитку науки». На наукознавчому рівні
видається можливим залучення фактів з історії географії в систему понять і
категорій, пов’язаних з системним розвитком науки як знання, як діяльності,
як соціальної структури.
Можливий і інший варіант побудови дослідження – дедуктивний, при
якому застосування наукознавчих понять дозволить реалізувати ціле
направлене дослідження по виявленню наукових шкіл, напрямків,
регіональних наукових центрів, факторів розвитку науки, етапів її
становлення та розвитку на рівні історико-наукових фактів. Сам же процес
пошуку, виявлення джерел, їх змістового аналізу буде підпорядкований
логіці наукознавчої моделі дослідження. В кінцевому результаті
дослідження набере цілеспрямованого і обґрунтованого характеру.
Повний історико-науковий аналіз попереднього досвіду досліджень
наукових шкіл в українській суспільній географії, як і наявних методичних
підходів до даного напрямку досліджень, неможливий в силу відсутності
спеціального дослідницького інтересу до цього феномену в попередні роки.
Тому спробуємо виділити окремі спільні підходи до характеристики
суспільно-географічних наукових шкіл.
Інституалізація історії української суспільної географії у особливу
наукову дисципліну наприкінці ХХ століття вимагала розробки спеціальної
термінології. Але вже тоді у 90-х роках проявилася тенденція до розмитості
і багатозначності понять, які використовуються для характеристики процесу
розвитку української суспільної географії, зокрема поняття «науковий
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напрямок», «наукова школа». Фіксуючи доробок та переваги тієї чи іншої
наукової школи, історики української географії не ставили перед собою
завдання з’ясувати, за якими спільними ознаками можна описати суспільногеографічні школи або ж напрямки. Відбувалася лише фіксація конкретних
наукових шкіл чи напрямків, але досить часто за їх самоідентифікацією.
Таким чином, характеризували внесок кожної структури у процес розвитку
суспільно-географічного пізнання. В окремих працях відмічалося, що
суспільно-географічні школи можуть зв’язуватися з регіональними
особливостями їх виникнення (київська, львівська, одеська тощо) й
генетичного їх походження від місцевих університетів [2, 4, 6, 9 та ін.].
Традиція виділення регіональних наукових шкіл в історії української
географії достатньо міцна, що можна пояснити роллю місцевих
університетів, а для кожної з шкіл виділити її наукову спеціалізацію. Досить
часто факт існування наукових шкіл пов’язувався з ім’ям їх лідерів, а
особливість кожної з них тоді вже розглядалася за характером теоретичних і
методологічних позицій їх лідерів.
Також у історії української географії розглядалися ієрархічні
взаємозв’язки соціальних структур науки між собою, а поняття «науковий
напрямок» [5] опинялося за змістом більш широким, ніж поняття «наукова
школа», тоді як у інших працях поняття «напрямок» і «школа» часто
використовують як синоніми. Наукові школи розглядають також як
складову частину наукових напрямків. Отже, постає гостра необхідність
співставити основоположні поняття історії української суспільної географії.
Наукова школа виступає як сукупність суспільних географів,
об’єднаних спільністю, як пізнавальних підходів, так і принципових оцінок
суспільно-географічних об’єктів, процесів і явищ. Наукове співтовариство,
яким є науковий напрямок має меншу внутрішню інтеграцію, а коло
спільних підходів і оцінок до об’єктів, процесів і явищ тут значно вужче, але
вони тим не менше охоплюють принципові проблемні аспекти науки.
Висновки. Отже, сучасне історико-географічне пізнання наукових
шкіл у суспільній географії бачиться нам як досить складний процес. В
ньому відому роль займають «антисхоларні» установки, які фактично
заперечують необхідність вивчення шкіл і напрямків, існують і «традиційні»
установки, що фіксують уже відомі школи і напрямки. Просуванням до
більш глибокого розуміння «схоларної» проблематики виступають
парадигмальні підходи. У тому ж руслі слід розглядати й відродження
інтересу до регіональних наукових шкіл у суспільній географії.
В цілому оцінюючи феномен наукових шкіл у суспільно-географічній
науці слід наголосити на тому, що «школа» в історії суспільної географії
виступає основоположним поняттям, тоді як «напрямок» фіксує не будь-які
особливі рівні ієрархії, а лише орієнтацію самих шкіл у тих чи інших сферах
науки. Можемо навіть наважитися корелювати поняття «напрямок» з
наукознавчим терміном «парадигма», у тій мірі настільки вони можуть бути
застосовані у суспільно-географічній науці. Звернімо тут увагу на
необхідності розгляду такого феномену як «університетська школа»,
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оскільки наукові школи в українській суспільній географії формувалися на
початку ХХ століття саме на базі університетів, підкреслюючи тим самим
необхідність вивчення закономірностей такого співвідношення як
«університет» і «школа».
Таким чином, можна зробити висновок про те, що ефективність
використання методологічного апарату історії науки полягає у можливостях
різнорівневої організації дослідження
історії української суспільної
географії з використанням методів, які відповідають певним пізнавальним
цілям кожного з рівнів дослідження.
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В статье раскрыто значение изучения научных школ в украинской общественной
географии как одной из центральных проблем ее истории. В контексте
междисциплинарного подхода, определены основные этапы процесса исследования
научных школ. Выделены и обоснованы три самодостаточны иерархические уровня
(эмпирический - фактологический, теоретический - историко-научный и науковедческий)
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social geography (via the example of research schools).
The article explores the importance of the study schools in the Ukrainian human
geography as one of the central problems of its history. In the context of an interdisciplinary
approach identifies the key stages of research schools. Allocated and reasonably self-contained
three hierarchical levels (empirical - factual, theoretical - historical and scientific and science of
science) study of schools in the Ukrainian human geography. Study of scientific approaches to
human and geographical characteristics of schools, and is compared basic concept the history of
Ukrainian human geography "scientific school" and "scientific direction".
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АКТУАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ:
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
Ключові слова: проблеми, наукові підходи, філософський, онтологічний,
гносеологічний, генетичний, формально-логічний, системи, геосферний, просторовий

Постановка проблеми. У процесі історичного розвитку та науковотехнічного прогресу відбувається ускладнення політичних, економічних і
соціальних відносин як між країнами, так і всередині країн, що
розвиваються, що супроводжується появою великої кількості різноманітних
проблем, розв’язання яких потребує великих затрат часу, засобів, ресурсів і
зусиль не лише цих держав, але й усього світового співтовариства.
Розроблення цілісної концепції актуальних суспільно-географічних
проблем повинно охоплювати всі складові наукового пізнання (теоретичне,
емпіричне, прикладне), тим самим забезпечуючи її адекватне відображення.
До найвагоміших її складових належить опрацювання теоретикометодологічних засад, зокрема використання наукових підходів до пізнання
сутності актуальних суспільно-географічних проблем.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що ці питання, ще не
перебувають у центрі уваги вчених. Відомі публікації присвячені головно
прикладним аспектом окремих глобальних проблем у працях філософів[8],
політологів [4], економістів [7] та географів [6, 9].
Мета статті – розглянути наукові підходи для розкриття сутності й
структури поняття “актуальні суспільно-географічні проблеми” на
субглобальному (країни, що розвиваються) просторовому рівні дослідження.
З’ясувати місце й особливості географічного (дисциплінарного) підходу.
Виклад основного матеріалу. Для пізнання сутності та структури
поняття “актуальні суспільно-географічні проблеми” доцільно використати
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низку наукових підходів, у тому числі такі, як філософський, онтологічний,
гносеологічний, генетичний, системний, просторовий та ін. (рис. 1).

Рис. 1 – Загальнонаукові підходи до пізнання сутності поняття “актуальні
суспільно-географічні проблеми”

Одні вчені під час пізнання сутності й структури поняття
використовують термін “метод”, інші – “підхід”, або ще – “напрями”. На
думку О. Шаблія, поняття наукового підходу ширше, аніж методу [9], хоч
дуже часто їх застосовують як тотожні. Е. Алаєв акцентує на тому, що
різноманітні наукові підходи, котрі тісно пов’язані між собою у процесі
дослідження утворюють методологічну парадигму [1]. І хоча поняття
“проблеми” становить категорію філософії, логіки та методології науки, але
його широко використовують у різних науках, зокрема в суспільній
географії. Дослідження актуальних проблем у країнах, що розвиваються,
надто вагомі з методологічного процесу, оскільки вони є і джерелом, і
формою пізнання країн.
Основним у процесі пізнання суспільно-географічної сутності поняття
“актуальні проблеми” є просторовий підхід, який застосовують на різних
рівнях дослідження – від глобального до локального. Географічне мислення
вчені пов’язують з просторовою парадигмою [1], так, О. Топчієв вважає, що
хорологічний (просторовий) підхід чи не єдиний у науці, де географія не має
конкурентів [6]. Натомість Е. Алаєв стверджує: територіальний підхід уже
фактично став загальнонауковим, оскільки його використовують
економічні, політичні, історичні й інші науки. Він називає геопросторову
парадигму міждисциплінарною [1].
Просторовий підхід не може бути єдиним під час пізнання сутності
поняття «актуальні суспільно-географічні проблеми». Адже на наш погляд,
методологічну парадигму дослідження утворюють різні загальнонаукові
підходи.
Філософський підхід розкриває сутність, структуру і складні
механізми взаємодії та взаємозалежності актуальних проблем у країнах
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різного типу в їхній єдності, цілісності, забезпечуючи інші науки, котрі
вивчають часткові проблеми, в тому числі й суспільну географію,
світоглядними і методологічними засадами. Він сприяє інтеграції
конкретних наук, які в процесі дослідження в країнах актуальних проблем
потребують узгодженості та координації.
Учені-філософи зазначають: в реальній дійсності не існує чіткої
послідовності, коли спочатку здійснюють частковий аналіз, а згодом на
основі їхніх результатів – філософські узагальнення й організовують
міждисциплінарні розвідки. Однак науковці вважають, що практично
неможливо визначити, де закінчується перший і починається другий рівень
розгляду. Здебільшого це відбувається одночасно [8].
Отже, філософський підхід дає змогу кожній науці виокремити свої
аспекти дослідження, аби отримані нею результати доповнювали інші
науки, забезпечуючи тим самим розроблення цілісної концепції актуальних
проблем. Специфіка філософського підходу стосовно розуміння актуальних
суспільно-географічних проблем полягає в тому, що, формуючи світогляд і
систему поглядів на суспільство та місце в ньому актуальних проблем у
країнах, що розвиваються, він впливає на прийняття рішень із їхнього
розв’язання.
Онтологічний підхід до розкриття сутності понять пов’язаний із
найзагальнішими категоріями – “буття” і “рух”. На думку вчених, глобальні
проблеми у найзагальнішому аспекті виникають передусім із протиріччя
соціальної форми руху й умов її цілісного буття, існуючих в єдиному
просторово-часовому континіумі. Загострення протиріч і неможливість
розв’язання їх у рамках цієї єдності спричиняє руйнування її просторовочасової цілісності, знищення соціальної форми руху [4].
Гносеологічний підхід акцентує на джерелах наукового пізнання
актуальних суспільно-географічних проблем, котрими є протиріччя, які
виникають у межах країн, що розвиваються, і без розв’язання яких вони не
будуть успішними. Такі протиріччя визначаються системою соціальних
(людина – природа), антропосоціальних (людина – суспільство),
соціоприродних (людина – природа) відношень. Збалансований характер
таких відношень сприяє ефективному розвитку суспільства, порушення чого
зумовлює появу певних проблем.
Генетичний (історичний) підхід передбачає дослідження часового
аспекту формування актуальних проблем. У процесі розвитку і становлення
сучасного суспільства в країнах, що розвиваються, відбувається еволюція
соціальних, соціоприродних і антропосоціальних відношень. На ранніх
етапах розвитку, наприклад, відношення між людиною і природою були
гармонійними. Однак з посиленням впливу людини (суспільства) на
природу такий баланс відношень між ними порушився. Це призвело
спочатку до появи екологічних проблем, а згодом – інших проблем.
Формально-логічний підхід правила мислення стосовно пізнання
сутності поняття “актуальні суспільно-географічні проблеми”. Згідно з цим
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підходом сутність актуальних проблем розкриваємо через сукупність
характерних для них ознак. Символічно це можна позначити так:
А (а, б, в, г…п),
де А – це певна проблема чи множина проблем; а, б, в, г…п – сукупність
характерних для них ознак. На думку дослідників, “сукупність основних
суттєвих ознак того або іншого виду конкретних предметів дійсності
називаються їхньою сутністю” [2]. Суттєві властивості розкривають якісну
специфіку актуальних проблем і зумовлюють інші ознаки.
У логіці кожне поняття має зміст і обсяг [3]. Зміст поняття “актуальні
суспільно-географічні проблеми” розкриває сукупність суттєвих ознак,
котрі характеризують країни, що розвиваються, а його обсяг – сукупність
країн, які охоплені тією проблемою (проблемами). Наприклад, відсталість –
актуальна проблема країн, що розвиваються, впродовж усього їхнього
існування, але нині вона охоплює значно меншу кількість країн такого типу.
Актуальні проблеми та їхні ознаки виокремлюються зі загальної
сукупності, яка притаманна країнам, що розвиваються, на підставі методів
аналізу й абстрагування. У процесі розвитку такі країни можуть втрачати
певні ознаки, набувати нові. Це відповідно відображається у виникненні
нових проблем, котрі фіксують зміни. Уточнення і систематизація
змістовних ознак актуальних проблем в країнах, що розвиваються,
допомагають сформулювати нові проблеми і знайти можливість їхнього
вирішення.
Актуальні суспільно-географічні проблеми країн, що розвиваються за
змістом є родовим поняттям, оскільки за суттєвими ознаками вона
відображає в них дещо загальне. Водночас проблема відсталості – видове
поняття, бо відображає лише специфічні для них ознаки. Між змістом і
обсягом родових та видових понять існують певні відношення. Зауважимо:
обсяг родового поняття “актуальні суспільно-географічні проблеми країн,
що розвиваються”, містить у собі обсяг видового поняття “проблема
відсталості”, а обсяг видового поняття “проблема відсталості” становить
частину обсягу родового поняття “актуальні суспільно-географічні
проблеми країн, що розвиваються”.
Логічну формалізацію часто застосовують у наукових розвідках, у
тому числі суспільно-географічних. Так, достатньо поширений спосіб
логічної формалізації – графічний, за використання якого відношення між
обсягами сумісних понять зображаються з допомогою колових діаграм
Ейлера.
З погляду формальної логіки, між обсягами “актуальних суспільногеографічних проблем” існують такі відношення: тотожності; перетину;
підпорядкування (рис. 2).
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А
А, В

а) тотожності

А

В

б) перетину

В

в) підпорядкування

Рис. 2 – Відношення між актуальними суспільно-географічними проблемами
(де А і В – символи, які позначають проблеми)

Відношення тотожності – це відношення між проблемами з
однаковим обсягом, ознаки котрих позначають одну і ту саму множину
країн. Скажімо, таке відношення існує між поняттями “актуальні суспільногеографічні проблеми країн, що розвиваються” (А) і “актуальними
суспільно-географічними проблемами країн третього світу” (В), яке можна
зобразити графічно (рис. 2, а).
Відношення перетину існують між актуальними проблемами, котрі
мають частину спільного обсягу, але різний зміст. Приміром, різні за
змістом проблеми демократії (А) та бідності (В) можуть охоплювати лише
певні країни (рис. 2, б).
Відношення підпорядкування існують між актуальними суспільногеографічними проблемами країн, що розвиваються (родовим поняттям), і
актуальними політико-географічними проблемами (видовим поняттям)
(рис. 2, в.).
Чільне місце у науковому пізнанні категорії актуальних суспільногеографічних проблем посідає системний підхід. Із позицій системного
підходу, множина актуальних проблем розглядається як складна система,
впорядкована певним способом множиною взаємопов’язаних елементів,
котрі утворюють певну цілісну єдність [5]. Відповідно до цього підходу, для
множини актуальних суспільно-географічних проблем як складної системи
у країнах, що розвиваються, притаманні особливості: 1) множина
актуальних проблем, котрі характеризуються певними ознаками;
2) системоутворюючі відношення між цими проблемами, які об’єднують їх
у систему. Системоутворюючі відношення визначають організацію
суспільно-географічних проблем, їхню внутрішню будову. З позицій
системного підходу їх називають структурою актуальних проблем, що
розглядається як сукупність взаємозв’язків між окремими проблемами.
Виявлення взаємозв’язків між частинами цілого за допомогою системного
підходу вчені називають фундаментальним аспектом географії [6].
Унаслідок декомпозиції систему актуальних проблем можна поділити
на підсистеми (компоненти), встановити їхню ієрархію, а також вирізнити
окремі проблеми.
З одного боку, актуальні суспільно-географічні проблеми в країнах,
що розвиваються, можна уявити як складну систему із множиною
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підсистем, котрим властива автономність розвитку і функціонування,
взаємодія з іншими підсистемами. Натомість кожна підсистема актуальних
проблем складається з множини проблем. Така закономірність формування
актуальних проблем називається ієрархічністю. Це означає, що актуальні
проблеми становлять собою упорядковану множину, де кожен елемент
вищого порядку містить елемент нижчого порядку. Так, політикогеографічні проблеми як елемент загальної системи актуальних суспільногеографічних проблем охоплює низку проблем, скажімо, поширення
демократії, терористичної діяльності та ін. Зазвичай під час переходу на
нижчий рівень кількість проблем збільшується.
З іншого боку, актуальні суспільно-географічні проблеми в країнах,
що розвиваються, можна розглядати як складову дещо загальнішої системи
актуальних проблем світу (рис. 3).

− загальна система актуальних
суспільно-географічних проблем
світу
−
система
актуальних
суспільно-географічних проблем:
А – країн, що розвиваються;
В – розвинутих країн;
С – країн перехідної економіки
−
підсистема
актуальних
проблем (політичних, економічних,
соціальних тощо)
Рис. 3 – Актуальні суспільно-географічні проблеми в країнах, що розвиваються, як
одна із підсистем загальної системи проблем світу

У зв’язку з цим актуальні суспільно-географічні проблеми з позицій
системного підходу можна досліджувати у двох напрямах: 1) від цілісної
системи до її елементів; 2) від окремих елементів до загальних властивостей
системи. У першому випадку аналіз актуальних суспільно-географічних
проблем акцентує на дослідженні їхньої внутрішньої структури, у другому –
на якісній своєрідності з-поміж інших проблем. Однак розгляд актуальних
суспільно-географічних проблем з позиції системного підходу не зводиться
до вивчення їхньої структури і функції, а передбачає насамперед
дослідження взаємозалежностей між ними.
Геосферний підхід створює умови для розгляду проблем усього
суспільства та його певних сфер. На думку О. Шаблія, геосферний підхід
“дає змогу вивчати суспільство загалом синтетично, а кожен його
компонент – окремими галузями географії, в контексті з іншими й
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природним довкіллям і водночас формувати галузево-компонентні, а також
просторово-компонентні підрозділи суспільної географії” [8].
Головна і визначальна роль у виявленні структури актуальних
суспільно-географічних проблем у країнах, що розвиваються, належить
апріорній схемі, побудованій за аналогією поділу суспільства на осібні
сфери, тобто геосферний підхід. Причому множина актуальних суспільногеографічних проблем має бути: 1) оптимальною стосовно кількості;
2) усебічно характеризувати й окремі сфери, і суспільство в країнах, що
розвиваються загалом.
Актуальні суспільно-географічні проблеми в країнах, що
розвиваються досліджуються у межах багатьох наук. Проте конкретні науки
вивчають лише певні проблеми, і найчастіше торкаються у цих проблемах
тільки декотрих аспектів. Тому вагоме місце у дослідженні актуальних
суспільно-географічних проблем посідає міждисциплінарний підхід,
пов'язаний з аналізом окремих аспектів політології, економіки, демографії,
екології, та інших наук, які виходять за рамки суспільної географії
Актуальні суспільно-географічні проблеми в країнах, що
розвиваються, - це складні об’єкти, котрі характеризуються різноманітними
і внутрішніми, і зовнішніми зв’язками. Важлива умова дослідження таких
об’єктів – необхідність вивчення їх як єдиних і цілісних утворень зі своєю
специфікою й особливостями. Тому поодинці науки не можуть виконати
таке завдання, що передбачає інтеграцію всього наукового знання про
актуальні проблеми в країнах, що розвиваються. Отже, це приводить до
взаємодії різних наук, об’єднання їхніх зусиль під час аналізу одних і тих
самих проблем. Окрім того, міждисциплінарний підхід передбачає
дослідження актуальних проблем методами різних наук, що допомагає не
лише зберігати їхню цілісність, а й виявляти специфічні особливості.
Висновки. Концепція актуальних суспільно-географічних проблем
країн різного типу охоплює всі складові наукового пізнання: теоретичне;
емпіричне; прикладне. Чільне місце з-поміж них посідає розроблення
теоретико-методологічних засад пізнання їхньої сутності. Методологічну
парадигму розкриття сутності такого складного поняття утворюють підходи:
філософський; система загальнонаукових підходів; конкретно-науковий
(просторовий). Різноманітні наукові підходи тісно взаємопов’язані в процесі
пізнання сутності й структури актуальних суспільно-географічних проблем
у країнах, що розвиваються. Основним є просторовий (територіальний),
який полягає у виявленні геопросторової організації актуальних суспільногеографічних проблем країн такого типу загалом і окремих їх зокрема.
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АППЕРЦЕПЦІЯ ПРОСТОРУ, ЇЇ ЛЮДЯНІСТЬ ТА
ЛЮДИНОВИМІРНІСТЬ
Ключові слова: апперцепція, простір, людяність, людиновимірність, гуманізація,
гуманітарне знання

Вступ.
Актуальність
теми.
Апперцепція
–
усвідомлене
світосприйняття, категорія, запропонована ще І. Кантом для обґрунтування
особливостей людського процесу пізнання. Ідея апперцепції простору, тобто
усвідомленого сприйняття його, вже досить давно існує та розвивається в
якості відносно самостійної концепції філософських досліджень
просторово-часового континууму. Її можна зустріти як серед класичних
наукових ідей, так і в межах некласичних і постнекласичних напрямів
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філософії
науки.
В
рамках
останнього
напряму
поступово
викристалізовується ідея оцінки простору та просторовості з точки зору
людяності, гуманізму, гуманістичної парадигми постдисциплінарних наук.
Саме в цьому ключі апперцепція простору розглядається не лише з позицій
існування об’єктно-предметної цілісності його пізнання, але через призму
його відображення у свідомості людей. Всі властивості простору, його
абсолютність (за І. Ньютоном), відносність (за А. Ейнштейном),
континуальність (за І. Кантом) та дискретність (за К. Ріттером,
А. Геттнером), наповненість та спустошеність (за Ю. Голубчіковим та
Д. Замятіним) тощо, всі вони спираються на імператив гуманістичного
мислення, всі вони підводять до думки про людиновимірність простору, що
і зумовлює актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окрім класичних уявлень
про простір, викладених у всесвітньо відомій концепції Канта-РіттераГеттнера, та спроб адаптувати її до потреб традиційної системноструктурної парадигми географії в роботах О. Ф. Асканікашвілі і Ю. Г.
Саушкіна, слід відзначити окремі уявлення про апперцепцію простору в
класичних роботах В. І. Вернадського, Р. Хартшорна та ін. Перехідним
етапом до некласичного та постнекласичного розуміння простору стали
роботи А. Смірнова, М. Шаригіна і А. Зирянова, в яких аналізується
«груповий простір», що протиставляється індивідуальному і проявляється в
усвідомленому світосприйнятті його певною людською спільнотою. З
появою постнекласичного, постдисциплінарного напрямку географічних
досліджень, окремі аспекти апперцепції простору з позицій гуманізму та
людяності аналізується в роботах Ю. М. та О. М. Голубчікових, Д. М.
Замятіна, С. А. Мороза, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортника та ін. Проте,
комплексного аналізу апперцепції простору з позицій його людяності та
людиновимірності ще детально не відбулось.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Саме тому,
об’єктом даного дослідження є простір, як основна категорія географічної
науки, а предметом – його апперцепція з точки зору людяності та
людиновимірності. Метою дослідження є розкриття постнекласичного
розуміння категорії простору, висвітлення його гносеологічних аспектів в
рамках гуманістичної парадигми в географії, а завданнями – розкриття
особливостей людяності та людиновимірності пізнання простору, його
соціалізації та комунікативності.
Виклад основного матеріалу. Об’єктивність категорії простору
важко заперечити. Вона існує незалежно від суб’єктивних уявлень
дослідника нарівні із категорією часу, як одна з базових основ існування
матеріального світу. За вдалим висловом Ю. Саушкіна, «поняття простору і
часу включені у поняття матеріальних тіл, явищ і процесів остільки,
оскільки саме порядок їхнього взаємного розташування один біля другого
називається простором, а порядок їхнього плину один після другого —
часом» [10]. В світі нематеріально-духовному, в світі абсолютних ідей та
трансцендентальних субстанцій, категорії простору і часу вже не мають
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таких усталених позицій, як в попередньому варіанті, і, на думку цілого
ряду науковців-філософів (починаючи від Платона та закінчуючи Кантом,
Гуссерлем, Вітгенштайном та ін.) [1, 6, 9], не є перманентно непорушними
та незаперечними. Дослідження плинності та неусталеності простору-часу в
абсолютному трансцендентальному вимірі дещо виходить за рамки даного
дослідження, тому ми зупинимось на апперцепції простору лише звичного
нам матеріального світу.
Незважаючи на об’єктивність цієї категорії, в усвідомленому
світосприйнятті індивіда, простір буде відображатись лише через
особливості його гносеологічного досвіду та соціально-гуманізованих
комунікацій. Фактично, кожна людина, якщо вона є елементом суспільства
та певним виокремленим соціальним індивідом, має свій власний простір,
обмежений не лише рівнем та особливостями його пізнання (в якому
дослідник часто схиляється до гіпотетичного уявлення про дану категорію),
а перш за все обмежений власною людиновимірністю та комунікативністю.
Іншими словами, усвідомлене сприйняття простору обмежене тими
соціально-гуманістичними особливостями людини, якими вона володіє в
даний період часу, за даного типу сформованості суспільної формації і
соціальних комунікацій, в конкретному ландшафті і за конкретних обставин
розвитку суспільного прогресу.
Простір індивіда обмежується гуманістичним забарвленням і
соціальними контактами, особистими або опосередкованими. Так, ми
отримуємо уявлення про простір лише завдяки нашій власній його
характеристиці, або опису та аналізу його в думках інших індивідів. Без
такого опису та аналізу, простору для нас не існує. Якщо простір не містить
гуманістичних елементів, тобто не підпадає під ознаки людиновимірності
(його не можна охарактеризувати за допомогою людських відчуттів або
виокремити від інших просторів за допомогою логіко-семантичних схем і
засобів), то в нашій свідомості, нашому усвідомленому світосприйнятті його
також не існує. І, нарешті. Якщо в певному просторі немає соціальних
контактів людини (скажімо, сучасні електронно-комп’ютерні соціальні
інтернет-мережі формують такий простір на основі контактності та
комунікацій різних індивідів та груп населення), то в свідомості індивіда
такого простору теж немає.
Отже, усвідомлене сприйняття простору обов’язково має проходити
через призму людяності та людиновимірності його гносеологічних
трактовок. Фактично, будь-яке сприйняття середовища, його об’ємів,
протяжності, наповненості та інших просторових характеристик неможливе
без гуманістичного забарвлення. Людський простір скрізь є соціальним.
Отже, він залежатиме від цілого ряду принципових гуманістичних
характеристик людського способу пізнання, провідними з яких є наступні:
1. рівень та напрям освіти індивіда (або соціальної групи індивідів),
від яких залежать ті засадничі підвалини знань та уявлень про простір, які
характеризують його усвідомлене сприйняття. Представники різних
напрямів розвитку науки (технічних, природничих, гуманітарних) та
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індивіди різного освітнього рівня (неписьменні, з початковою, середньою,
вищою освітою) будуть усвідомлювати простір по-різному та робити
висновки щодо його сприйняття, виходячи з тих наукових та освітніх
засадничих особливостей, які є усталеними для їх усвідомленого досвіду.
Тому, в середовищі представників різних професій, різних наукових
напрямів та соціально-освітніх груп простір буде усвідомлюватись зовсім
по-різному, від звичайного буденного уявлення протяжності, наповненості
та геометричних особливостей земної поверхні до міркувань про його
внутрішні онтологічні властивості і буття в ньому людини.
2. характер та рівень світоглядного кругозору, тип мислення і психосоціальної поведінки індивіда, які характеризуватимуть відношення
людини до простору, увесь спектр тих людських якостей, що в своїй єдності
породжують гуманістичне забарвлення уявлень та усвідомленого
сприйняття фундаментальних категорій буття матеріального світу. Кругозір
людини забезпечуватиме в її усвідомленому сприйнятті простору
багатоаспектність та різноплановість уявлення. Від його характеру (обрання
життєвої позиції) залежить ставлення людини не лише до геометричних
властивостей, наповненості та конфігурації простору, але й до свого місця в
ньому та місця інших індивідів, а також міркування про місце і розподіл в
просторі різних елементів буття. Типи мислення людини (гуманітарний,
технічний, філософський склад розуму тощо) допоможуть формуванню у
індивіда специфічного усвідомленого сприйняття простору, як: 1) елементу
образного світу, сповненого якісних ознак і людиновимірних характеристик
(людині взагалі властиво надавати всім абстрактним і не одухотвореним
речам і явищам людських якостей, присвоювати їм особистісну атрибутику
[5]), 2) як множини логіко-математичних моделей та властивостей, в основі
яких лежать формалізований підхід та кількісні розрахунки [8], і 3) як
абстрактно-універсальної категорії, онтологія та пізнання якої буде
знаходитись в рамках прийнятної для індивіда науково-філософської
парадигми [2]. Психо-соціальна поведінка індивіда (його характер,
темперамент, людські властивості) впливатимуть на буденне усвідомлення
та осягнення простору з позицій уявлення про його протяжність
(звуженість), наповненість (спустошеність), обмеженість (безмежність),
доступність (недоступність) та ін. Представники різних психологоповедінкових типів (холерики, флегматики, сангвініки, меланхоліки)
усвідомлюватимуть простір і його властивості, виходячи виключно із своїх
власних людських якостей, із свого внутрішнього темпераменту та життєвої
позиції. І ті особливості та властивості простору, що здаватимуться для
сангвініка важливими та вкрай необхідними і достатніми, для меланхоліка
не будуть відігравати такого значення.
3. віковий та життєвий досвід індивіда визначають як розширення
уявлень про простір сам по собі, так і розширення самого простору, в межах
якого існує індивід. Так, простір дитини дуже малий і обмежений власною
кімнатою, оселею та подвір’ям. Її досвід та уявлення про простір нерідко не
виходять за межі цих територій. А уявлення про інші його елементи дитина
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черпає переважно від дорослих та батьків. Простір дитини розмежовується
на «свій», усталений, рідний, звичний, в межах якої вона відчуває себе
«вдома» - і «чужий», що протиставляється попередньому і є незрозумілим,
некомфортним та неорганізованим для її життя. Простір дорослої людини
обмежується тим життєвим досвідом, якого вона набула в різний час свого
життя. З віком він змінюється і зростає. Змінюється уявлення та обшири
«власного» і «чужого» простору. Перший може розширитись до меж того
населеного пункту, в якому мешкає людина, або навіть до меж країни
(декількох країн), другий – існувати відразу за межами «власного» простору.
Простір людини похилого віку знову звужується й обмежується як
фізичними можливостями її пересування, так і тими соціальними
перешкодами її діяльності, які формуються в суспільстві. Дана ситуація
може порушуватися різними чинниками, наприклад, фізичними та
психологічними можливостями людини до освоєння простору, а також
суспільними особливостями її просторового буття. Взагалі, апперцепція
простору, як і весь процес пізнання має чіткі вікові обмеження. Індивід не
здатен пізнати більше, ніж може встигнути фізично та психологічно
протягом свого земного буття. Тому, апперцепція простору замкнена в
рамках життєвого досвіду окремої людини, що передається через покоління
і замикається в коло гносеологічної спіралі. Нові покоління, інші індивіди
починають вій процес пізнання та освоєння простору майже з нуля, заново
відкриваючи його для себе і користуючись надбаннями попередніх поколінь
в питаннях апперцепції простору лише на умоглядно-абстрактні стадії
пізнання. Їх практично-діюча складова в процесі апперцепції постійно
відновлюється зі зміною поколінь суб’єктів пізнання.
4. переважаючий ландшафт постійного (або відносно тривалого)
перебування індивіда, формує у нього переважні уявлення про
дискретність і протяжність простору, його нескінченність і обмеженість,
ускладненість та спрощеність, наповненість та спустошеність. В процесі
апперцепції простору індивід приходить до думки про те що всі ці
властивості та характеристики простору лише на перших погляд взаємно
виключають одне одного, а насправді слугують доповненням і можуть
проявлятись в конкретному просторі одночасно. Однак, він часто не може
пересилити звичні й традиційні для себе уявлення про простір, навіяні
домінуючим ландшафтом, з яким він постійно контактує. Так, мешканці
гірських територій або важкодоступних регіонів більшою мірою
усвідомлюють простір, як складну, дискретну, насичену різними об’єктами,
строкату та розмаїту, обмежену форму існування елементів матеріального
світу. Мешканці рівнинних, приморських регіонів тощо, навпаки, в своєму
сприйнятті простору виходять з міркувань його континуальності,
безперервності, нескінченності, пустоти (або недостатньої наповненості та
високої одноманітності). Жителі міст, особливо великих мегаполісів,
сприймають простір, як складну, модульну, переповнену різними об’єктами
систему локальних вузькоспеціалізованих місць реалізації цілей із
комунікаціями між ними. Для них майже не відчутними є такі
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характеристики простору, як площа, висота, орієнтація. А мають значення
лише відстані, локалізація і функціональна приналежність територій та
системи зв’язків між ними. За межами міста, для його мешканців життєвого
простору фактично не існує. Там починається інший простір, який
наділений зовсім іншими властивостями і підпадає під характеристики
безкрайності, одноманітності, пустоти. Натомість, жителі сільських
територій не сприймають простір так прямо й геометрично лінійно, як
міщани. Для них він існує й за межами конкретного населеного пункту їх
перебування та не обмежується його архітектурно-розпланувальною
структурою. Сільські жителі сприймають простір, як більш одноманітне
явище, яке, щоправда, більш яскраво виражене в площі території, її висотах,
протяжності, орієнтації. А штучні обмеження простору та лінії комунікацій
маже не беруться до уваги. Важливе значення при цьому відіграють
особисті контакти й комунікації, які розподіляють простір індивіда на «свій
власний» і «чужий».
5. інтенсивність і спрямованість соціальних контактів та
комунікацій, які нерідко називають «соціальним простором», самі по собі
покликані виокремити і сконфігурувати той простір людини, який
обмежується її колом спілкування та соціальними групами однодумців. Цей
простір, як правило, є екстериторіальним та екснаціональним, він може
розповсюджуватись далеко за межі населених пунктів та державних
кордонів, в яких перебуває індивід та обмежуватись, хіба що, мовними та,
інколи, культурно-релігійними та освітньо-професійними бар’єрами. Весь
той простір, що знаходиться за межами соціальних контактів індивіда, для
нього має здебільшого абстрактне, ефемерне значення. А внутрішній
простір, натомість, незважаючи на його віртуальність, володіє чіткою
структурою, розмежованою інтересами та соціальною приналежністю
індивіда. Відомий слоган однієї із соціальних комп’ютерних мереж «Я в
моєму світі» дуже влучно передає загальну характеристику цього феномену.
Простір соціальних контактів в сучасну інформаційно-електронну еру
комунікацій виходить на перший план і фактично сам по собі окреслює межі
усвідомленого сприйняття людиною просторових якостей. За межами своїх
соціальних контактів людина фактично не здана усвідомити простір та
просторовість, які набувають для неї абстрактного, образно-відособленого
характеру. Лише в соціальному середовищі, яке є людиновимірним по своїй
суті, яке є гуманітарно-забарвленим і несе за собою елементи людяності
знань про простір і можлива повноцінна реалізація усвідомленого
сприйняття останнього. Не останнє місце в такому сприйнятті належить
географічним знанням індивіда, що знаходяться, зокрема,
царині
гуманітарної географії [3, 4].
Проте, наразі є лише окремі напрями географічних досліджень, які
несуть в собі залишкові гуманістичні знання з минулого періоду їх розквіту
(починаючи з праць А. Гумбольдта, Дж. У. Дреппера, П. П. Семенова-ТяньШанського, М. М. Пржевальського, А. С. Синявського, С. Л. Рудницького,
К. Г. Воблого, А. Геттнера та ін.). Широкомасштабного процесу гуманізації
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географії, як і досліджень феномену простору та його апперцепції ще не
відбулось. Для його здійснення необхідний цілий ряд перетворень у
структурі географічних просторових досліджень. Найголовніші з них
полягають у чотирьох перехідних напрямках:
1. Від абсолютизації простору – до його людиновимірності. Традиційна
концепція географічних досліджень сформувала уявлення про простір як
одну з форм буття матерії. І далі ейнштейнівського розуміння цієї категорії
географія не зрушила. Гуманістичне забарвлення географічних досліджень
має сприяти усвідомленню людиною простору з позицій гуманізації знань
про нього, його естетичні, культурні, людиновимірні властивості, що несуть
за собою рішення питань гармонізації суспільного життя. Концепція
людського (соціально-орієнтованого) простору, забарвленого людськими
відчуттями та особливостями сприйняття, сприятиме формуванню
постдисциплінарних знань про світ, місце в ньому людини та шляхів
поступу людської цивілізації [4;7].
2. Від системності простору – до гуманістичної синергії. Більшість
просторових об’єктів розглядається як виокремлена на основі різного роду
зв’язків, цілісна складна система (комплекс) різних матеріально-речовинних
компонентів. Вона складається з великої кількості „гетерогенних елементів,
кожен з яких виконує свою роль... має внутрішній зв’язок, низку
ланцюгових реакцій, внутрішній механізм стійкості, саморегуляцію...” [10].
Однак, значна кількість елементів простору не вписуються у традиційне
розуміння системи, до того ж формалізоване кількісними методами.
Класична система сама по собі не має гуманістичного забарвлення і не може
адекватно та в повній мірі відобразити просторову реальність. Саме тому, в
науці все більше поширюється твердження про те, що географічні системи
(простори) включають в себе також і „духовні компоненти діяльності
людини” [10]. Однак, ці духовні компоненти людської діяльності не можуть
цілком підпадати під чітко окреслені рамки сучасної концепції системності.
Системна парадигма простору, що базується суто на засадах природничих
наук, має доповнитись новими гуманістичними елементами, що забезпечить
цілісний неформалізований підхід до її вивчення та осмислення. Кожному
географічному простору (ландшафту, комплексу) притаманні специфічні
елементи гуманістичної синергії, які майже не досліджувались внаслідок
звуженості апарату системного підходу. Отже, представникам фізичної
географії „слід усвідомити людиновимірність природничих досліджень”,
представникам суспільної географії „слід стати перш за все людинознавчою
географією” [3; 6]. За твердженням російських географів, „географія
комбінує всі елементи зі всіх наук... в одну симфонію, в один ландшафт.
Вловити душу ландшафту, вивчити його музику, гармонізуюче начало – ось
завдання географії” [2; 5].
3. Від кількісних методів дослідження простору – до подальшого
якісного аналізу їх результатів та гуманістичної інтерпретації, на них
заснованій. Критика кількісних методів в географії почалась ще за часів їх
масового впровадження. Деякі вчені застерігали від їх широкого
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використання мотивуючи це тим, що така практика призводить до втрати
цілісності розуміння простору, появі вузькопрофільних прикладних
досліджень, що не будуть здатні адекватно відобразити всі процеси і явища,
що протікають в ньому. Даючи загальну позитивну оцінку розвитку точних
формалізованих методів в географії, вчені стверджували, що за ними
обов’язково повинен йти синтез, якісний аналіз та творча інтерпретація
результатів [2]. На думку представників американської гуманістичної
школи, „строгий науковий метод не вичерпує пізнання предмету географії”
[10]. Безсумнівно, впровадження в географію методів гуманітарних наук
можливе на основі широкого використання формалізованих методів
обробки інформації та застосування ЕОМ [8;10]. Однак, дослідницький
апарат географів не повинен обмежуватись лише ними. В його арсеналі
мають з’явитись як інші неформалізовані методи так і якісний аналіз
досліджень простору.
4. Від територіальної диференціації – до філософських засад
глобального геопростору. Цей перехід стосується проблематики визначення
основних завдань географії та ознак географічності. Географічна наука не
повинна обмежуватись лише вузькими рамками пізнання просторових
систем та відносин. Її межі значно ширші і по суті виходять на узагальнене
розуміння філософських засад глобального геопростору у всьому розмаїтті
його проявів, сторін та властивостей. Саме в цьому полягає тісний зв’язок
географії із філософськими науками. Саме тут закладаються підвалини
нового постдисциплінарного знання [4].
Таким чином, результатом зазначених перетворень стане поступовий
перехід до нової парадигми географічної науки, яка буде базуватись на
загальнолюдських
цінностях,
привноситиме
в
неї
елементи
постдисциплінарного знання та дозволить розглядати апперцепцію простору
з постнекласичних позицій герменевтики.
Висновки і перспективи подальших розвідок. На основі
проведеного дослідження можна зробити ряд узагальнених висновків.
Апперцепція простору не вичерпується суто системним формалізованим
підходом до вивчення певних природних чи суспільних комплексів. Вона
має яскраво виражене гуманістичне забарвлення, носить елементи
людиновимірності в усвідомленні простору, в уявленнях про його
властивості та характерні риси.
Виходячи з цього, сучасна географія, як наука про простір, мусить
спиратися в своїх концептуальних засадах на «імператив гуманістичного
мислення» [10]. Її значний філософський, культурологічний та світоглядний
потенціал посідає значне місце серед гуманітарних наукових досліджень, як
і системні дослідження простору – серед природничих. Саме базування
географії на гуманістичній парадигмі апперцепції простору та уникання
„механізованого підходу” в його дослідженнях дозволить нам розробити
нову дисципліну, що за часів глобального інформаційного суспільства,
посяде одне з центральних місць в системі наук, оскільки збереже в собі
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елементи втраченої єдності та стане основою нового постдисциплінарного
людиновимірного знання.
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УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ПРОВІДНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
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Вступ. Постановка проблеми. Початок нового тисячоліття для
української та світової суспільно-географічної науки пройшов під знаком
якісних перетворень у напрямку подальшої актуалізації, інтенсифікації,
диференціації, інтеграції та фундаменталізації наукового суспільногеографічного знання. Перше десятиліття ХХІ сторіччя у царині суспільногеографічних досліджень ознаменоване декількома принципово важливими
моментами: істотним розширенням спектру досліджуваної тематики,
поглибленим вивченням окремих проблемних ділянок та вузлових питань
суспільної географії як складної, логічно структурованої, широко
розгалуженої й водночас внутрішньо цілісної системи наукових дисциплін,
а також зародженням та подальшим утвердженням низки нових напрямків
наукових студій. Проте визначальною рисою розвитку нашої науки
упродовж десятиліття, що минуло, стало суттєве зростання ваги і відчутне
посилення соціальної домінанти у структурі суспільно-географічного
знання.
Слід також відзначити, що теперішній стан розвитку людської
цивілізації спричинив появу низки новітніх напрямів наукових досліджень,
покликаних
до життя невпинним і всезростаючим науково-технічним
прогресом,
глибокими
соціально-культурними
та
світоглядними
трансформаціями, виникненням і поширенням нових форм геопросторової
організації людського суспільства. Деякі з новітніх наукових напрямів
знаходяться у зародковому стані, інші ж перебувають на стадії
організаційного становлення. Треті вже встигли добре зарекомендувати
себе, маючи фундаментальні науково-методологічні розробки, засадничі
концептуально-теоретичні
напрацювання,
достатньо
опрацьовану
термінологічну систему, усталену множину наукових понять і категорій.
Отже, можна спрогнозувати подальшу інтенсифікацію наукових пошуків та
пізнавальної активності у межах даних галузей знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню творчих
здобутків, наукового доробку, сутнісних особливостей та внутрішньої
логіки розвитку окремих напрямків суспільно-географічного знання початку
нового тисячоліття присвячено праці провідних українських вчених соціоекономіко-географів сьогодення – С. І. Іщука, К. В. Мезенцева, Я. Б.
Олійника, М. Д. Пістуна, А. В. Степаненка, О. Г. Топчієва, О. І. Шаблія
тощо. Окрім вищеназваних науковців, змістовні роботи з даної
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проблематики опублікували такі дослідники, як Ю. І. Кандиба, Н. В.
Краснопольська, С. М. Шевчук та ін.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Головним
завданням нашого дослідження вважаємо висвітлення найбільш вагомих
здобутків вітчизняної суспільно-географічної науки початку ХХІ століття у
контексті об’єктивних реалій сьогодення. Ставимо собі за мету оцінити
творчий доробок національної суспільно-географічної науки у розрізі
провідних напрямків наукового знання, дати стислий аналіз персонального
внеску в українську суспільну географію провідних вчених соціо-економікогеографів першого десятиліття нового сторіччя.
Виклад основного матеріалу. Істотні зрушення відбулися упродовж
останнього десятиріччя у системі функціонування та розвитку галузей
матеріально-виробничої діяльності. Якщо для періоду 1990-х років були
притаманні такі деструктивні риси, як катастрофічне падіння обсягів
промислового та сільськогосподарського виробництва, стрімкий занепад
індустріальних та агротехнічних потужностей, неухильне старіння основних
виробничих фондів, масове згортання багатьох соціально значущих галузей
економіки, масштабне закриття великої кількості промислових підприємств,
безупинний відтік найбільш досвідчених та кваліфікованих фахівців з
більшості структурних ланок національного господарства, то упродовж
2000-х років ситуація почала відчутно змінюватися. Спостерігалося певне
покращення економічної ситуації, пожвавлення бізнесової активності,
активізація підприємницької діяльності, розвиток приватної ініціативи,
поступове нарощування та подальше зміцнення виробничого потенціалу.
Непересічне значення мало ухвалення згідно з указом Президента України
від 12 лютого 2003 року Концепції державної промислової політики.
Продовження курсу на структурну перебудову господарського комплексу
держави, започаткованого у попередні роки, характеризувалося посиленням
тенденцій у напрямку збільшення частки новітніх виробництв, орієнтованих
на висококваліфіковану і вузькоспеціалізовану робочу силу, високоосвічені
кадри. Україні було надано статус країни з ринковою економікою, а також
прийнято до лав Світової організації торгівлі (СОТ). Вищезазначені якісні
зрушення не могли позитивно не вплинути на подальше розгортання та
значну активізацію досліджень у галузі географії промислової та
агровиробничої
діяльності.
Концептуальні
основи
дослідження
територіальної структури господарського комплексу в умовах структурної
перебудови економіки, глибоких трансформаційних перетворень,
формування високорозвиненого конкурентного середовища опрацьовано у
колективній монографії співробітників відділу суспільно-географічних
досліджень Інституту географії НАН України «Територіальна структура
господарства і розселення населення в Україні» [27].
Висвітленню різнопланових питань територіальної організації
промислового виробництва та міжгалузевих промислово-територіальних
комплексів України присвячена праця професора С. І. Іщука «Промислові
комплекси України: наукові основи територіальної організації» [13].
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Першочергова увага в даній роботі приділена обґрунтуванню теоретичних
підвалин географії промисловості. Логічним вираженням процесу
подальшого розвитку, істотного поглиблення наукових підходів, суттєвого
розширення кола досліджуваних питань та значної актуалізації даної
проблематики стали роботи С. І. Іщука і О. В. Гладкого «Географія
промислових комплексів» (2011) і «Техніко-економічні основи
промислового виробництва» (2011). Зазначеними вченими також було
змістовно оцінено й всебічно узагальнено наявний досвід регіонального
менеджменту з позицій суспільної географії та запропоновано концепцію
формування Столичного адміністративного регіону у монографії «Київська
господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту» (2005).
Структурні особливості та механізм розвитку трансформаційних процесів у
промислових територіальних системах системно розкрито в дослідженні В.І.
Захарченка «Трансформаційні процеси у промислових територіальних
системах України» [12]. Теоретико-методологічне
обґрунтування
засадничих ознак та глибоке осмислення онтологічної сутності промислових
агломерацій з позицій суспільної географії здійснив О.В. Гладкий у
монографічному дослідженні «Наукові основи суспільно-географічних
досліджень промислових агломерацій» [6]. Значенню промисловості як
чинника регіонального розвитку та науковому обґрунтуванню пріоритетних
напрямків промислової політики незалежної України присвятив свою
монографію Г.П. Підгрушний [21].
Ґрунтовний суспільно-географічний аналіз особливостей розвитку
регіонального агропродовольчого комплексу в умовах реформування
відносин власності, трансформаційних процесів в економічному житті
країни та становлення ринкової системи господарювання виконав П. О.
Сухий у монографії «Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського
регіону» [26]. На сьогоднішній день суспільній географії має належати
важлива роль у системі науково-концептуального обґрунтування державностратегічних пріоритетів розвитку агросфери. Водночас непересічною
значущістю відзначаються дослідження з позицій суспільної географії нових
викликів, що постають перед АПК України.
Слід також відзначити, що на рубежі тисячоліть відбулося істотне
розширення кола питань, що належать до предметного поля географії
агропромислових комплексів, внаслідок чого сформувалася низка нових
напрямів досліджень у рамках даної галузі знань. Категорію останніх
складають вивчення проблем забезпечення продовольчої безпеки держави,
просторової специфіки та територіальних аспектів функціонування
селянських (фермерських) господарств, механізмів розвитку малого
підприємництва в агропромисловому комплексі, дослідження окремих
складових сучасної ринкової інфраструктури комплексу (агробіржі,
агроторгові доми, аукціони, іпотека, виставкова діяльність тощо). Дедалі
більша увага приділяється регіональним проблемам розвитку агросфери,
сутнісним особливостям розвитку і специфічним рисам функціонування
регіональних агропромислових комплексів.
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Неабиякої соціальної гостроти набула потреба у системному вивченні
сільських депресивних регіонів України крізь призму суспільної географії, а
також
необхідність
всебічного
суспільно-географічного
аналізу
територіальної депресивності у контексті глибокої й затяжної демографічної
кризи, що охопила територію низки адміністративних областей нашої
держави. Науково-методологічне підґрунтя даного напрямку заклали праці
М. О. Барановського, Г. В. Балабанова та інших українських вчених. На
цьому поприщі особливо слід відзначити активну й цілеспрямовану
діяльність професора Ніжинського державного педагогічного університету
імені Миколи Гоголя М. О. Барановського [3].
На нинішньому етапі розвитку суспільно-географічного знання
чималими науково-пізнавальними можливостями вирізняється географія
населення і розселення. У межах даної галузі знань склалася низка фактично
самостійних напрямків дослідження, кожен з яких відзначається вагомими
досягненнями та є вкрай актуальним з погляду сьогодення. Зокрема,
широке коло засадничих питань географії сільського розселення, або
георуралістики всебічно висвітлюється на сторінках монографії професора
А. І. Доценка «Сільське розселення в Україні: динаміка та структура» [10].
Фундаментальний характер має праця науковця «Територіальна організація
розселення: теорія та практика», що являє собою науковий синтез
теоретико-методологічних здобутків, творчих досягнень і системних
напрацювань української географії розселення населення початку ХХІ
століття [11].
Вивченням геопросторових аспектів етнонаціональних взаємин,
етногеографічних особливостей української етнічної спільноти та
геоетнополітичних проблем державного розвитку України активно
займається професор Львівського національного університету імені Івана
Франка М. С. Дністрянський. Вагомим досягненням вченого є опрацювання
концептуальних підвалин етнополітичної географії як важливої складової
етногеографічних знань. Першочергове значення для розвитку української
етнічної географії ХХІ століття мають праці вченого «Етнополітична
географія України: проблеми теорії, методології, практики» (2006) та
«Етногеографія України» (2008). У царині висвітлення процесів міжетнічної
взаємодії українців з іншими народами, зокрема в історичній ретроспективі,
особливо вагомим є науковий доробок В. І. Наулка. Етногеографія
українського зарубіжжя та різноманітні аспекти життєдіяльності
закордонного українства широко висвітлюються у низці праць І. І.
Винниченка. Засадничі особливості та визначальні риси сучасного стану
етномовної ситуації в Україні в суспільно-географічному аспекті розкрив
Р. М. Лозинський у докторській дисертації та монографії «Мовна ситуація в
Україні: суспільно-географічний погляд» (2008). Глибокий суспільногеографічний аналіз розвитку
регіональних систем розселення в
демогеографічному вимірі виконав В. О. Джаман [8]. На сьогоднішній день
інтенсивно розвивається нова сфера досліджень у межах географії
населення – суспільно-географічне вивчення якості життя населення.
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Розробкою теоретичної бази та опрацюванням концептуальнометодологічних підвалин даного напрямку ґрунтовно займається І. В.
Гукалова, яка захистила на цю тему докторську дисертацію і видала наукову
монографію «Якість життя населення України: суспільно-географічна
концептуалізація» [7].
Розвиток академічної суспільної географії змістовно проаналізовано у
монографії співробітників Інституту географії НАН України [5]. Оцінку
творчого доробку вітчизняної суспільно-географічної науки минулого –
початку теперішнього століття здійснено в узагальнюючій монографії
професора М. Д. Пістуна [22] та у низці наукових публікацій та вченого.
Дослідження наукового потенціалу української географічної науки, зокрема
її суспільної ланки, особливостей територіальної організації даного
потенціалу і проблем його використання здійснила Н. В. Краснопольська в
дисертації «Науковий потенціал української географії: формування,
розміщення, напрями» (2006). У 2007 р. опублікована праця Я. Б. Олійника і
Н. В. Краснопольської «Географічна наука в Україні: становлення і
розвиток». Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у
ХХ столітті розглянуто в дисертації С. М. Шевчука (2008). Розвиткові
суспільно-географічної думки в Харківському регіоні присвятив своє
дисертаційне дослідження Ю. І. Кандиба [14].
Дедалі більшої актуальності набували упродовж 2000-х років
політико-географічні та геополітичні студії. Найбільшими досягненнями у
даній царині наукового знання відзначається львівська суспільногеографічна школа. Зокрема, професор М. С. Дністрянський опублікував
засадничі політико-географічні праці: «Україна в політико-географічному
вимірі» (2000), «Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз
методології» (2003), «Політична географія та геополітика України» (2010),
«Геополітика» (2011); професор С. В. Трохимчук активно опрацьовує
проблематику політичної географії світу, розробляє питання місця України
на політичній карті світу та її ролі у світовому геополітичному просторі.
Вивченням геополітичної діяльності в регіональному вимірі у контексті
актуалізації проблематики сталого розвитку поглиблено займається ректор
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського академік
М.В. Багров [2]. Над проблемою обґрунтування світоглядно-ментальних
концептів національної геополітики незалежної України активно працює
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
П. О. Масляк. Дедалі більшу роль відіграють нині дослідження у галузі
електоральної географії, що вивчає територіальну організацію політичних
вподобань населення, регіональні особливості виборчого процесу та
географічні аспекти функціонування партійно-політичних систем. У цьому
напрямку найбільш вагомим є доробок Є. А. Хана та В. Б. Шишацького.
За сучасних умов міжнародного становища Української держави та
життєдіяльності українського соціуму слід очікувати подальшого
пожвавлення наукових пошуків у даній ділянці знань. З нашої точки зору, у
найближчому майбутньому першочергову увагу доцільно було б приділити
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дослідженням
історії розвитку геополітичної думки в середовищі
української діаспори у повоєнний період. Також варто сподіватися на
активну роботу українських фахівців у напрямку розробки та наукового
обґрунтування суспільно-географічних засад геополітичної доктрини
незалежної України, а також актуалізації геостратегічних орієнтирів її
національно-державного поступу.
Значного поширення набули упродовж останнього десятиліття також
соціально-географічні дослідження. Зокрема, у 2003 р. Л.М. Нємець у
монографії «Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на прикладі
України)» репрезентувала соціально-географічне бачення концепції стійкого
розвитку. Перспективам гармонійного розвитку сільських територій
України у контексті ринкових перетворень в національній економіці
сучасного українського суспільства присвячена робота професорів Я.Б.
Олійника і А. В. Степаненка «Соціальний розвиток села і територій
сільського типу» [20]. Л. Т. Шевчук опублікувала навчальний посібник з
соціальної географії для потреб вищої школи (2007).
З початку нового тисячоліття спостерігається значне посилення
зацікавленості дослідників проблемами географії культури. Особливо слід
відзначити ґрунтовне монографічне дослідження та докторську дисертацію
І. І. Ровенчака «Географія культури: проблеми теорії, методології,
методики», присвячене окресленню кола вузлових питань, обґрунтуванню
стрижневих наукових категорій та висвітленню засадничих проблем
розвитку географії культури [23].
Чималих успіхів досягли українські вчені у вивченні регіональних
особливостей освітянської сфери та територіальної організації наукової
діяльності. У даній царині найбільш суттєвим є доробок Т. Ю. Мельниченко.
Непересічним значенням у контексті сучасних реалій відзначається
дослідження з суспільно-географічних позицій некомерційних галузей
соціального комплексу. Дана проблематика найповніше розкрита в працях
В. І. Куценко, Т. І. Шпараги і Л. Л. Богуш.
Не втрачає своєї соціальної ваги й наукової актуальності така галузь
соціально-географічних знань, як рекреаційна географія. У монографіях
О. О. Бейдика «Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та
методика аналізу, термінологія, районування» [4] та О. О. Любіцевої
«Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)» [19] розглянуті
важливі питання названого напрямку.
Ще з перших років української незалежності в Україні розпочалося
формування нового важливого і актуального напрямку суспільної географії
– геоінформаційного, або інформаційно-географічного. Найвизначнішим
науковим здобутком вітчизняної інформаційної географії минулого
десятиріччя стало створення згідно Указу Президента України (2001 р.)
фундаментального картографічного видання – «Національний атлас
України». Розробці теоретико-методологічної бази та концептуальних засад
інформаційної географії присвячена монографія академіка НАН України
професора М.В. Багрова «Географія в інформаційному світі» [1]. Глибоке
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~34~

узагальнення досягнень української картографічної думки і перспективи
подальшого розвитку національної картографії розглянуто у роботі доктора
географічних наук Р.І. Сосси [25].
Від початку 90-х років минулого століття значного поширення набув
новітній напрямок сучасності – концепція сталого розвитку. В Україні
системно опрацьовує цю проблему доктор географічних наук С. А.
Лісовський. У 2007 році вийшла в світ монографія вченого «Основи сталого
(збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку» [18].
Україна матиме повноцінний шанс та реальні можливості стати на
шлях сталого, збалансованого розвитку лише за умови комплексного
використання усіх складових інтегрального суспільно-географічного
потенціалу, структурної перебудови національного господарського
комплексу та докорінної модернізації економічної бази держави. Успішна
реалізація зазначених пріоритетів вимагає масштабного впровадження
найновіших досягнень науково-технічного прогресу, цілеспрямованої та
послідовної інтелектуалізації усіх напрямків, сфер і секторів людської
діяльності, всебічного використання передового вітчизняного та
зарубіжного управлінського досвіду у царині природокористування,
якісного зміцнення та подальшої розбудови широкої мережі профільних
навчальних закладів з підготовки висококваліфікованих кадрів. Важливими
завданнями державного значення також мають стати забезпечення
належного освітнього рівня широких верств українського суспільства,
формування високої культури природокористування та
утвердження
екологічної свідомості громадян незалежної України, виховання почуття
особистої відповідальності та сумлінного ставлення до ощадливого
використання природних багатств й збереження навколишнього
середовища. Допоки ж вищезазначені невідкладні пріоритети не будуть у
повному обсязі втіленими в життя, концепція сталого розвитку так і
залишиться умоглядною теоретичною побудовою, штучним конструктом,
не підкріпленим жодними вагомими підставами, спроможними стати
переконливим аргументом на користь її реальної трансформації у
принципово нову змістовну якість.
У наші дні у структурі навчально-виховного процесу у вищій школі
дедалі більшої ваги набуває історико-географічна та краєзнавча
проблематика, свідченням чого виступає наявність низки профільних
дисциплін у вищих навчальних закладах України. Непересічною подією
нашого сьогодення став вихід у світ ґрунтовної монографічної розвідки
В. П. Круля «Ретроспективна географія поселень Західної України», чільне
місце на сторінках якої відведене теоретико-методологічним контурам даної
галузі знань, а також науковому обґрунтування концепції районування
української етнічної території [17]. Різноманітна географо-краєзнавча
тематика широко висвітлюється в багатьох публікаціях ряду українських
вчених. Теоретико-методологічним вимірам географічного краєзнавства та
дослідженню історичного шляху даного напрямку знань присвячена
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монографія М. Ю. Костриці «Українське географічне краєзнавство: теорія,
історія, постаті, практика» [15].
З початку ХХІ століття почала успішно розвиватися така практично
зумовлена й державно значуща галузь суспільно-географічного знання, як
географія митної діяльності. Наукову базу формування митно-логістичного
напрямку заклали розробки М. Д. Пістуна, Н. Н. Коцан Я. Б. Олійника, К. В.
Горба,. Однак найбільш системно дана сфера людської діяльності
опрацьована Н. Н. Коцан у монографії «Територіальна організація митної
діяльності України» [16]. В зазначеному дослідженні чітко окреслено
об’єктно-предметні засади даного напрямку сучасної української суспільної
географії, викладено та обґрунтовано концепцію функціонування митнотериторіального комплексу. На сьогоднішній день вказана праця
залишається основним теоретико-методологічним узагальненням у царині
дослідження основ митної діяльності незалежної України з суспільногеографічного погляду.
Період активного розвитку переживає нині такий новий напрямок
суспільно-географічного знання як суспільно-географічна логістика, або
геологістика. Науковим обґрунтуванням логістичної діяльності займаються
в Україні представники різних галузей знань, а з позицій суспільної
географії даний напрямок людської життєдіяльності всебічно вивчає
професор І.Г. Смирнов. Геологістичний напрямок ґрунтовно опрацьований
І. Г. Смирновим у багатьох наукових публікаціях та монографії «Логістика:
просторово-територіальний вимір», що стала логічним підсумком наукових
студій вченого у галузі цієї новітньої ланки української суспільної географії
[24]. Розвиток митно-логістичних досліджень слід розглядати не лише із
загальнопізнавальної точки зору, а й крізь призму актуалізації національних
економічних інтересів, обґрунтування стратегічних пріоритетів та
системного опрацювання науково-концептуальних засад подальшого
поступу незалежної Української держави.
В умовах української незалежності період відродження, а фактично
повторного зародження переживав ринково-географічний, або комерційногеографічний напрям суспільно-географічної науки. Основна його сутнісна
визначеність спричинена потребою у розробці та науковому обґрунтуванні
суспільно-географічних засад ринкової економіки. У сучасних об’єктивних
реаліях найбільшого значення з позицій комерційної географії набуває
інвестиційна діяльність як потужний рушій структурно-трансформаційних
перетворень в економіці держави, а також як могутній чинник успішного
розвитку важливих секторів національного господарства та низки соціально
значущих галузей людської діяльності. Теоретико-методологічні основи
суспільно-географічного вивчення інвестиційної діяльності розроблені в
роботах Ю.Д. Качаєва.
Упродовж першого десятиліття нового сторіччя високою
інтенсивністю розвитку відзначалися дослідження у царині регіональної
політики та її конструктивно-прикладного вираження – регіонального
розвитку. Поворотним моментом на шляху подальшого розвитку
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регіонально-політичних студій став Указ Президента України від 25 травня
2001 року «Про Концепцію державної регіональної політики», в якому чітко
окреслено змістовні положення і стратегічні завдання цього важливого з
науково-практичної точки зору напрямку діяльності органів державної
влади. Другим важливим державним документом є «Основні засади
державної стратегії регіонального розвитку», розроблені Міністерством
економіки України у 2001 році.
Суспільно-географічним
підвалинам
регіональної
політики
присвячено низку статей у профільних виданнях, а також навчальний
посібник «Основи регіональної політики» (2002 р.), опублікований
співробітниками Науково-дослідного інституту регіональної політики
Харківського університету за редакцією професора А. П. Голікова. У 2004 р.
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка вийшла в
світ монографія «Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний
аспект», у якій синтезовано накопичений українською суспільною
географією досвід у даній царині діяльності управлінських структур та
інституцій місцевого самоврядування. Різнопланова тематика регіональної
політики і регіонального розвитку України широко відображена у низці
наукових публікацій Г. В. Балабанова, І. О. Горленко, Я. Б. Олійника, В. І.
Нудельмана, Г. П. Підгрушного, М. Д. Пістуна, А. Л. Мельничука та інших
українських вчених. Регіональні відміни розвитку трансформаційного
процесу у розрізі функціонально-галузевої (компонентної) і територіальної
структур господарського комплексу України в умовах ринкового
реформування всебічно проаналізовано у колективній монографії
«Трансформація структури господарства України: регіональний аспект»
[28],
опублікованій науковими працівниками відділу суспільногеографічних досліджень Інституту географії НАН України. Змістовну
оцінку актуальних проблем регіонального розвитку України як теоретикометодологічного
характеру,
так
і
конструктивно-управлінського
спрямування надано у навчальному посібнику М. Д. Пістуна та А. Л.
Мельничука «Сучасні проблеми регіонального розвитку» (2009; 2010).
Важливою науковою проблемою є розробка з позицій суспільної
географії
концептуальних
засад
подальшого
вдосконалення
адміністративно-територіальної організації України і формування нової
науково обґрунтованої мережі політико-адміністративного устрою нашої
держави на теперішньому етапі її державно-політичного життя. Дане
питання активно опрацьовують професори А. І. Доценко, В. І. Нудельман,
Я. Б. Олійник та М. Д. Пістун.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Упродовж першого
десятиліття ХХІ сторіччя успішно розвивалися як традиційні галузі
суспільно-географічного знання, що відзначаються стабільно високим
рівнем опрацювання первинного емпіричного матеріалу, глибиною
теоретичного осмислення, систематизації та змістовного узагальнення
накопиченої різнопланової інформації, так і нові для національної
суспільної географії наукові напрямки, безпосередньо пов’язані зі
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стабільним та динамічним розвитком передових наукових досягнень і
найсучасніших технологій, докорінними соціальними перетвореннями,
якісними світоглядно-ціннісними трансформаціями, виникненням і
подальшим поширенням нових прогресивних форм геопросторової
організації людського соціуму. Спостерігалося значне зростання наукового
інтересу до низки призабутих або заборонених у період радянського
тоталітаризму ділянок української суспільно-географічної науки. Усе
вищесказане переконливо засвідчує, що суспільна географія володіє
величезними пізнавальними і конструктивними можливостями, унікальним
потенціалом науково-світоглядного поступу, подальшого творчого
піднесення, підвищення статусного престижу, послідовного зростання
соціально-практичної значущості та прикладної націленості, невпинного
посилення іміджевих позицій у середовищі високоосвічених верств
українського суспільства, насамперед його інтелектуальних, творчих,
бізнесових та управлінських еліт, а також з-поміж широких кіл
громадськості. Звідси логічно випливає неспростовне, аксіоматичне
твердження, що відіграє принципове для нашої науки значення й має
узагальнюючий характер: сучасна українська суспільна географія у своєму
безупинному розвитку спирається не лише на напрацювання попередніх
генерацій вчених, але й відзначається неабиякою перспективною
спрямованістю, націленістю на майбутнє, орієнтованістю на прийдешні
покоління науковців, органічно сполучаючи таким чином у нерозривну
єдність, «неперервний потік» три часові виміри: минувшину, сьогодення та
майбуття.
Список літератури
1. Багров Н. В. География в информационном мире / Н. В.Багров. – К. : Либідь,
2005. – 182 с. 2. Багров Н. В. Региональная геополитика устойчивого развития / Н. В.
Багров. – К. : Либідь, 2002. – 256 с. 3. Барановський М. О. Наукові засади суспільногеографічного вивчення сільських депресивних територій України / М. О. Барановський.
– Ніжин : ПП Лисенко, 2009. – 396 с. 4. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси
України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. –
К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с. 5. Географічна наука в Національній
академії наук України / [Л. Г. Руденко, О. М. Маринич, В. П. Палієнко та ін.] ; Л. Г.
Руденко (ред.) ; НАН України, Інститут географії. – К. : Академперіодика, 2009. – 239 с.
6. Гладкий О. В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових
агломерацій / О. В. Гладкий [за ред. С. І. Іщука] ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : ВГЛ
«Обрії», 2008. – 360 с. 7. Гукалова І. В. Якість життя населення України: суспільногеографічна концептуалізація / І. В. Гукалова – К.: ІГ НАН України, 2009. – 346 с. 8.
Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В. О. Джаман.
– Чернівці : Рута, 2003. – 392 с. 9. Дністрянський М. С. Етнополітична географія України:
проблеми теорії, методології, практики / М. С. Дністрянський. – Львів : Літопис, 2006. –
490 с. 10. Доценко А. І. Сільське розселення в Україні : динаміка та структура / А. І.
Доценко ; РВПС України НАН України. – К. : Фенікс, 2010. – 288 с. 11. Доценко А. І.
Територіальна організація розселення : теорія та практика / А. І. Доценко ; РВПС України
НАН України. – К.: Фенікс, 2010. – 536 с. 12. Захарченко В І. Трансформаційні процеси у
промислових територіальних системах України / В. І. Захарченко. – Вінниця : Гіпаніс,
2004. – 547 с. 13. Іщук С. І. Промислові комплекси України: наукові основи
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~38~
територіальної організації навч. посіб. / С. І. Іщук. – К. : Вид. Паливода А.В., 2003. – 248
с. 14. Кандиба Ю. І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.13 «історія
географії» / Кандиба Ю. І. – К., 2009. – 22 с. 15. Костриця М. Ю. Українське географічне
краєзнавство: теорія, історія, постаті, практика / М. Ю.Костриця. – Житомир : Косенко,
2006. – 444 с. 16. Коцан Н. Н. Територіальна організація митної діяльності України /
Н. Н. Коцан. – Луцьк : Вежа, 2005. – 384 с. 17. Круль В. П. Ретроспективна географія
поселень Західної України / В. П.Круль. – Чернівці : Рута, 2004. – 382 с. 18. Лісовський
С. А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку
/ С. А. Лісовський ; [Л. Г. Руденко (відп. ред.)]. – Житомир : Полісся, 2007. – 108 с. 19.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. – К.
: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 20. Олійник Я. Б. Соціальний розвиток села і територій
сільського типу : навч. посібник / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : ВГЛ «Обрії»,
2003. – 128 с. 21. Підгрушний Г. П. Промисловість і регіональний розвиток України:
[монографія] / Г. П. Підгрушний. – К. : Ін-т географії, 2009. – 300 с. 22. Пістун М. Д.
Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя / М. Д. Пістун. –
К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2009. – 112 с. 23. Ровенчак І. І. Географія культури: проблеми
теорії, методології, методики / І. І. Ровенчак. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. –
204 с. 24. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір / І. Г. Смирнов. – К.:
ВГЛ «Обрії», 2004. – 335 с. 25. Сосса Р. І. Картографування території України: історія,
перспективи, наукові основи / Р. І. Сосса. – К. : Наук. думка, 2005. – 292 с. 26. Сухий
П. О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону / П. О. Сухий. –
Чернівці : Рута, 2008. – 400 с. 27. Територіальна структура господарства і розселення
населення в Україні / [За ред. В. П. Нагірної]. – К. : Акад. праці і соц. відносин ФПУ,
2010. – 280 с. 28. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект
[За ред. Г. В. Балабанова, В. П. Нагірної, О. М. Нижник]. – К. : Міленіум, 2003. – 404 с.
Федюк О. М. Українська суспільна географія початку ХХІ сторіччя: провідні
напрямки розвитку.
Розкрито змістовні риси та сутнісні особливості розвитку провідних наукових
напрямків, що справили найбільший вплив на становище національної суспільної
географії у межах даного часового відрізку. Розглянуто в загальних рисах творчий
доробок провідних суспільних географів України на початку нового тисячоліття.
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Федюк А. Н. Украинская общественная география начала ХХІ века: ведущие
направления развития.
Раскрыты содержательные черты и сущностные особенности развития ведущих
научных направлений, оказавших наибольшее влияние на положение национальной
общественной географии в пределах данного временного отрезка. Рассмотрено в общих
чертах творческое достояние ведущих общественных географов Украины в начале
нового тысячелетия.
Ключевые слова: украинская общественная география, направление
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Вступ. Постановка проблеми. Емпіричний рівень пізнання в
географії дає уяву та забезпечує збір інформації про окремі географічні
об’єкти, їх особливості та взаємозв’язки між ними. За його допомогою, на
основі характеристик окремих об’єктів дослідження, можна встановити їх
типові особливості та ознаки, тобто на основі визначення конкретних даних
встановлюються загальні характеристики об’єктів дослідження. Таким
чином, за допомогою чуттєвого сприйняття та спостережень за об’єктом
дослідження формуються знання про його суть та особливості.
Географія перестала бути суто емпіричною наукою, оскільки нові
теоретичні знання можна отримати не лише шляхом узагальнення
емпіричних матеріалів, а й за рахунок зміни основ пізнання, використанням
нових концепцій, методів і підходів, як географічних, так і інших наук. Це
призводить до подальшому розвитку методологічної бази географічних
дисциплін. Вивчення даних питань можливе за допомогою філософії та
методології науки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
вирішення проблем розробки філософських та методологічних питань
географічних наук, співвідношення теоретичного та емпіричного в географії
здійснили
Алаєв Э. Б.,
Лямин В. С.,
Мороз С. А.,
Ниммик С. Я.,
Пістун М. Д., Олійник Я. Б., Іщук С. І., Руденко О. В., Саушкин Ю. Г.,
Стьопін В. С., Топчієв О. Г., Шаблій О. І., Анучин В. А., Арманд А. Д.,
Бунге В., Герасимов И. П., Гохман В. М., Григорьев А. А., Мересте У. И.,
Мукитанов Н. К. та багато інших науковців.
На сучасному етапі розвитку географії особливо актуальною є
проблема формування та удосконалення методологічних засад проведення
емпіричних досліджень та побудови географічної теорії. Хоча є значна
кількість публікацій із зазначених питань, але окремі аспекти проведення
емпіричних досліджень та співвідношення емпіричного і теоретичного рівня
пізнання в географічних дисциплінах вивчені недостатньо. Тому
актуальність проблеми, її недостатня вивченість зумовили вибір теми статті.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Основною
метою даної роботи є аналіз особливості емпіричного рівня наукових знань
в географії та визначення особливості співвідношення між теоретичним та
емпіричним рівнями досліджень.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання: 1) ознайомитись із суттю та значенням емпіризму у географії;
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2) визначити структуру емпіричного дослідження; 3) визначити особливості
співвідношення між теоретичним та емпіричним рівнями досліджень.
Основними методами дослідження використаними при написанні
статті є аналіз наукових праць по темі дослідження, а також системний
підхід, який включає системний аналіз і синтез, методи порівняння,
абстрагування та логічного узагальнення.
Виклад основного матеріалу. Емпіризм слід розуміти як
«…філософський напрям, який основою пізнання вважає чуттєвий досвід
(емпірію)» [5, с. 563]. Прихильники
даного напрямку дослідження
визначають чуттєвий досвід джерелом знань і вважають, що зміст знань
може бути представлений як опис цього досвіду або зведений до нього.
Характерною ознакою емпіричних об’єктів дослідження є взаємодія
об’єктивних та суб’єктивних аспектів, оскільки об’єкт дослідження
представляє реальну дійсність і сприймається чуттєво, водночас
достовірність дослідження значною мірою залежить від рівня розвитку
методології науки та особистого сприйняття дослідником об’єктивної
дійсності.
Досить часто об’єктом емпіричного дослідження виступають не лише
реально існуючі об’єкти (готові до безпосереднього сприйняття), а й в тій чи
іншій мірі ідеалізовані елементи реальності (їх існування певною мірою
залежить від використаного дослідником підходу та від його бачення
об’єктивної дійсності).
До емпіричних досліджень слід відносити «…ті форми пізнавальної
діяльності, методи прийоми, способи пізнання, а також форми фіксації,
вираження і закріплення знань, які є змістом практики чи її безпосереднім
результатом» [3, с. 150].
У географічній науці найчастіше використовуються такі способи
емпіричних досліджень, як спостереження, експеримент та вимірювання.
Проведення емпіричних досліджень дає змогу отримати первинну наукової
інформації про географічний об’єкт дослідження з використанням технічних
засобів спостереження, вимірювання, фіксації та збереження інформації.
Серед основних напрямків емпіричного географічного дослідження
варто виділити порівняльний аналіз об’єктів дослідження, їх типізацію,
класифікацію,
групування,
систематизування,
районування
та
картографування. На емпіричному рівні пізнання класифікація об’єктів
дослідження проводиться, як правило, на основі використання «зовнішніх»
якостей об’єкту дослідження без відображення їх «внутрішньої» сутності.
Емпіричні закони, що узагальнюють окремі особливості об’єкту
дослідження, не повною мірою відповідають вимогам загальності та
необхідності.
Емпіричний рівень дослідження має досить складну систему
організації, яка включає особливі рівні знань та методи їх одержання. За
своєю внутрішньою структурою емпіричний рівень пізнання поділяється на
власне спостереження та експеримент, що проводиться з метою отримання
емпіричних даних, та комплекс пізнавальних засобів встановлення
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емпіричних залежностей і фактів.
За Морозом С. А. «наукове спостереження є цілеспрямованим і
організованим сприйняттям предметів і явищ об’єктивної дійсності, на які
при цьому істотно впливає дослідник» [3, с. 150]. При проведенні наукового
спостереження не лише фіксуються окремі факти але й здійснюється їх
відбір та аналіз відповідно до існуючих теоретичних концепцій, що певною
мірою зменшує суб’єктивний вплив дослідника на процес спостереження.
В географічних дослідженнях досить часто застосовуються
опосередковані спостереження, їх особливістю є те, що дані про окремі
процеси та явища можна одержати за допомогою аналізу і систематизації їх
відношень та зв’язків із уже дослідженими процесами та явищами.
Ефективність даних досліджень значною мірою залежить від рівня розвитку
теорії даної предметної галузі знань.
Виходячи із зазначеного можна сформулювати функції наукового
спостереження [3]: 1) забезпечення емпіричною інформацією; 2) перевірка
існуючих гіпотез і теорій; 3) формування емпіричних понять і термінів.
Емпіричні
спостереження
обов’язково
систематизуються
і
підготовлюються для проведення узагальнень та аналізу. Слід зазначити, що
географічне спостереження передбачає не просто споглядання явищ та
процесів дійсності, але й їх фіксацію. Дані спостережень фіксуються в
протоколах спостережень, анкетах (соціологічні опитування), журналах та
інших формах фіксації результатів спостереження. З розвитком науки
відбувається спрощення процесу спостереження і зведення його до
реєстрації фактів та заміна вимірюванням (отримання кількісних даних про
об’єкт дослідження), але в науках про Землю характерна формалізація
процесу спостереження, що зумовлено складністю та неоднозначністю
об’єктів дослідження.
Спостереження можуть бути як систематичні так і випадкові. Наукові
спостереження завжди цілеспрямовані і проводяться як систематичні. Що
стосується випадкових спостережень, до для дослідження їх недостатньо і
для отримання практичних результатів необхідний їх перехід в
систематичні.
Фіксація результатів спостережень з використанням понятійнотермінологічного апарату даної науки та існуючих систем позначень в
методологічному розумінні є описом, пізнавальна функція якого «… полягає
у виділенні, виокремленні та розрізнені на певному рівні досліджень
окремих систем, їх підсистем та елементів відповідно до змісту конкретного
наукового завдання» [3, с. 152].
Таким чином, опис використовується на завершальному етапі
емпіричного пізнання та виступає передумовою наукового пояснення як
процесу теоретичного пізнання.
Одним із видів емпіричного дослідження є експеримент, який
традиційно розглядають наряду із спостереженням, оскільки в процесі
проведення експерименту здійснюється спостереження та фіксація
отриманих результатів. Характерною відмінною ознакою спостереження та
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~42~

експерименту є те, що при проведенні експерименту обов’язково
використовуються певні матеріальні засоби впливу на об’єкт або
створюються певні умови його функціонування.
Отже, експеримент – це емпіричний метод дослідження, спрямований
на вивчення дійсності шляхом впливу на об’єкт дослідження спеціальними
матеріальними засобами (прилади та інструменти) в умовах заданих і
врахованих суб’єктом пізнання. Тому доцільно розглянути особливості
експерименту як практичної діяльності, що дає можливість виявити зв’язки
та особливості об’єкту пізнання.
Стьопін В. С. [9] розглядає предметну структуру експериментальної
практики в двох аспектах: 1) як взаємодію об’єктів, що відбуваються за
природними законами; 2) як штучну, організовану людиною дію.
В свою чергу науковий експеримент використовується в двох цілях,
по-перше, для емпіричної перевірки теоретичних концепцій та гіпотез, подруге, для отримання емпіричної інформації для перевірки окремих
припущень.
Таким чином, не лише в процесі експерименту, але і в процесі
наукового спостереження природа надана спостерігачу не у формі
спостереження, а у формі практики. Дослідник завжди виділяє (або створює
штучно) окремий набір об’єктів, фіксуючи кожен із них за чітко
визначеними ознаками, і використовуючи їх в якості засобів експерименту
та спостереження.
Предметна
структура
систематичного
спостереження
та
експериментальної діяльності характеризується переходом від вихідного
стану об’єкту спостереження до кінцевого стану після взаємодії об’єкту із
засобами спостереження. Чітка фіксація структури спостережень дає
можливість конкретизувати ті особливості об’єкту які стосуються теми
дослідження.
Кінцевою метою проведення спостережень та експерименту можна
вважати пошук найбільш суттєвих зв’язків об’єкту дослідження та
визначення на цій основі прогнозних показників та перспективи розвитку
об’єкту дослідження. Тому предметом дослідження необхідно вважати
суттєві зв’язки та відносини предметних об’єктів. На емпіричному рівні
пізнання такі зв’язки вивчаються по їх проявах в ефектах, що безпосередньо
спостерігаються.
Перехід від даних спостереження до емпіричних залежностей та
наукових фактів полягає у виокремленні випадкових та несуттєвих даних і
отримання достовірних даних про об’єкт вивчення.
За Стьопіним В. С. [9] отримання емпіричних фактів здійснюється
щонайменше в два етапи: 1) раціональне опрацювання даних спостережень і
пошук в них стійкого, інваріантного змісту; 2) для встановлення
емпіричного факту обґрунтовується інваріантний зміст отриманих в процесі
спостережень даних із використанням в процесі обґрунтування раніше
отриманих теоретичних знань.
Таким чином, основною формування об’єктивних емпіричних знань є
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використання в емпіричних дослідженнях теоретичних матеріалів та
розробок, оскільки якість проведення емпіричного дослідження значною
мірою залежить від рівня розвитку теоретичних знань.
Одержання нових знань значною мірою залежить від практичної
діяльності людини, оскільки без неї «… неможливо знайти жодних нових
явищ, їх властивостей і зв'язків. Залежність пізнання від практичної
діяльності людей буває різною. В одних випадках пізнання безпосередньо
пов'язане з практичною діяльністю і переплітається з нею. В інших випадках
пізнання пов'язане з практичною діяльністю через узагальнення цієї
діяльності на основі різних логічних форм. Характер зв'язку пізнання з
практичною діяльністю й обумовлює в підсумку розходження в рівнях
пізнання, тобто розходження пізнавальних задач, розв'язуваних на тому чи
іншому рівні, розходження методів і результатів пізнання. Безпосередній
зв'язок пізнання з практичною діяльністю лежить в основі стихійноемпіричного пізнання» [6, с. 104].
Система наукових знань кожної дисципліни має складну структуру і
поєднує різноманітні рівні знань, які віднесені як до теоретичного так і до
емпіричного рівня організації процесу дослідження (табл.).
Окремі вченні, зокрема Клотієвський А. М., крім теоретичного та
емпіричного рівнів наукового пізнання виділяє емпірико-теоретичний, який
сформувався на стику цих рівнів і містить в собі елементи як теоретичного
так і емпіричного, оскільки в реальному дослідження досить важко провести
межу між емпіричним та теоретичним (це можливо при значному
абстрагуванні та виокремленні окремих елементів дослідження в чистому
вигляді).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином,
емпіричний та теоретичний рівні пізнання можна розрізнити за предметом,
засобами та методами дослідження. Емпіричний рівень пізнання найчастіше
намагається провести класифікацію об’єктів дослідження на основі
узагальнення даних отриманих дослідним шляхом. Теоретичні ж
дослідження відображають об’єктивні закони отримані за допомогою
логічних методів з використанням теоретичних посилань. Слід зазначити,
що дані рівні дуже тісно взаємопов’язані, оскільки без емпіричних даних
немає теоретичних узагальнень і, навпаки, без теоретичних розробок
неможливі емпіричні дослідження.
Емпіричний рівень пізнання в географії дає уяву та забезпечує збір
інформації про окремі географічні об’єкти, їх особливості та взаємозв’язки
між ними. За його допомогою на основі характеристик окремих об’єктів
дослідження встановлюються типові особливості та ознаки цих об’єктів,
тобто на основі визначення конкретних даних встановлюються загальні
характеристики об’єктів дослідження. За допомогою чуттєвого сприйняття
та спостережень за об’єктом дослідження формуються знання про його суть
і особливості та накопичується наукова інформація для подальших
теоретичних розробок, що в сою чергу сприяє підсиленню теоретичної бази
для подальших емпіричних досліджень.
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Таблиця – Порівняльний аналіз теоретичного та емпіричного рівня дослідження*
Ознака
Теоретичний рівень
Емпіричний рівень
Відсутня безпосередня практична Базується на безпосередній
взаємодія з об’єктом
практичній взаємодії дослідника з
дослідження
об’єктом дослідження
Особливості
Застосування емпіричних
Використання теоретичних термінів,
засобів
термінів, як особливих
змістом яких є теоретичні
дослідження
абстракцій, що виділяють в
(ідеалізовані, абстрактні) об’єкти.
дійсності деякий набір
властивостей і відносин речей.
В якості методів дослідження
Застосовуються особливі методи:
використовується реальний
ідеалізація (побудова ідеалізованих
експеримент та реальне
об’єктів); уявний експеримент з
спостереження, а також методи
ідеалізованими об’єктами, що замініє
Методи
емпіричного опису.
реальний експеримент з реальними
дослідницької
об’єктами; особливі методи
діяльності
побудови теорії (індуктивний,
дедуктивний, аксіоматичний);
методи логічного та історичного
дослідження та інші.
Емпіричне дослідження
Відбувається виділення сутнісних
орієнтується на вивчення явищ і
зв’язків у чистому вигляді. Сутність
залежностей між ними. Сутнісні об’єкта являє собою взаємодію ряду
зв’язки не виділяються в чистому законів, яким підпорядковується
вигляді, а проявляються в
даний об’єкт.
явищах.
В результаті теоретичного
Емпіричне пізнання може
дослідження об’єкту можливе
виявити дію об’єктивного
Специфіка
одержання наукового закону як
закону, але воно фіксує цю дію,
предмету
достовірного знання.
як правило, формі емпіричної
дослідження
залежності, яка є результатом
індуктивного узагальнення
досвіду і являє собою
ймовірнісно-достовірне знання.
Тобто, емпіричне дослідження
вивчає явища і їх кореляції; в цих
кореляціях, у відношеннях між
явищами воно може вловити дію
закону.
*узагальнено авторами з використанням [0, с. 158-163]

На сучасному етапі розвитку географічна наука не має розвинутої на
достатньому рівні власної методологічної бази та чітко сформульованих
наукових законів, що повною мірою характеризують сутнісні особливості
об’єктів пізнання та взаємозв’язків між ними. Тому досить важливим
теоретичним завданням розвитку географічних знань є виявлення та
узагальнення конкретно-наукових (зокрема суспільно-географічних, фізикогеографічних тощо) законів, логічне узагальнення та формалізація
принципів (правил) наукового дослідження з географії, вдосконалення
емпіричних висновків та узагальнень, що сприятиме формуванню основи
для проведення власне теоретичних досліджень географічних процесів та
явищ.
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~45~
Список літератури
1.
Алаев
Э. Б.
Социально-экономическая
география:
Понятийнотерминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с. 2. Лямин В. С.
География и общество. Философские и социологические проблемы географии / В. С.
Лямин. – М. : Мысль, 1978. – 309 с. 3. Мороз С. А. Методологія географічної науки / С. А.
Мороз, В. I. Онопрiєнко, С. Ю. Бортник. – К. : Заповiт, 1997. – 333 с. 4. Пістун М. Д.
Основи теорії суспільної географії : навч. посібник / М. Д. Пістун. – К. : Вища школа,
1996. – 231 с. 5. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів /
[Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А.] – К. : Академія, 2001. –
576 с. 6. Руденко О. В. Про спреціфіку стихійно-емпіричного пізнання / О. В. Руденко //
Міжнародна наук. конф. «Дні науки філософського ф-ту-2006» : Матеріали доп. і
виступів. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2006. – Ч. 2. – С. 104-105. 7. Сайчук В. С. Теоретичний
рівень географічних знань в контексті вивчення туристичної сфери / В. С. Сайчук //
Економічна та соціальна географія. – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 37−44. 8. Сайчук В. С.
Философские проблемы соотношения уровней познания в системе географических наук /
В. С. Сайчук // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : материалы
ХV-й Международной науч.-практ. конф. (2 дек. 2011 г.). – Рязань, 2012. – С. 4–6. 9.
Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В. С. Степин. – М. : Гардарики, 2006.
– 384 с. 10. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи,
методики / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с. 11. Шаблій О. І. Суспільна
географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка,
2001. – 744 с.
Сайчук В. С., Ткачук Л. М. Емпіричний рівень наукового пізнання в географії.
Визначено особливості емпіричного рівня наукового пізнання, суть та значення
емпіризму в географії. Проаналізовано структуру емпіричного дослідження та
особливості співвідношення між теоретичним та емпіричним рівнями досліджень в
географії.
Ключові слова: емпіризм, географічна наука, структура наукового дослідження.
Сайчук В. С., Ткачук Л. Н. Эмпирический уровень научного познания в
географии.
Определены особенности эмпирического уровня научного познания, сущность и
значение эмпиризма в географии. Проанализирована структура эмпирического
исследования и особенности соотношения между теоретическим и эмпирическим
уровнями исследований в географии.
Ключевые слова: эмпиризм, географическая наука, структура научного
исследования.
Saichuk V., Tkachuk L. Empirical level of scientific knowledge of geography.
The features of the empirical level of scientific knowledge, the nature and value of
empiricism in geography. The structure of empirical studies and especially the relationship
between theoretical and empirical research in the levels of geography.
Keywords: empiricism, geographical science, the structure of scientific research.
Надійшла до редколегії 06.02.2013

Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~46~

УДК 911.3
Адамович З. М., асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПРОСТОРУ»
В ЕПОХУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Ключові слова: економіка знань, концепція простору, інформаційно-суспільногеографічний простір, мережеве суспільство

Вступ. Постановка проблеми. При дослідженні структурної
трансформації господарства на стадії постіндустріального розвитку великий
масив, що заслуговує на особливу увагу, формують теорії про зміни його
територіальній організації. Так, як стандартні просторові системи
господарства втрачають свою актуальність, у науковій термінології
появляються нові поняття, які починають активно використовуватись
фахівцями із соціально-економічної географії, економіки, регіоналістики та
інших галузях науки. В останні десятиліття поруч із такими поняттями, як
«територіальна організація» та «територія», власне поняття «простір» стало
важливою темою в науці, а термін «просторовий поворот» (spatial turn)
отримав широке застосування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Механізм впливу знань на
просторову структуру світосистеми можна розглядати виходячи з різних
концепцій, найбільш відомими з яких є концепція технологічних систем
(основоположники – Дж. Дозі, Н. Розенберг), концепція індустріальних
кластерів (М. Портер), концепція національних інноваційних систем – НІС
(К. Фрімен, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон), концепція мереж Мануеля
Кастельса, концепцій простору Едвард В. Соджа, Ентоні Гідденс, Девіда
Харві та ін.
Огляд основних концепцій постіндустріальних форм територіальної
організації господарства, таких як: кластери, індустріальні райони,
агломерації, інноваційне середовище, технополіс, новий індустріальний
простір, докладно поданий в монографії В. В. Смаль «Трансформація
господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільногеографічного дослідження». Серед інших вітчизняних науковців, праці
яких присвячені проблематиці територіальної організації господарства,
варто назвати Іщука С.І, Гладкого О.В, Підгрушного Г.П тощо. Над
проблематикою географічного простору працювали такі суспільні географи,
як: Олійник Я. Б., Степаненко А. В., Нємець К. А.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Закономірності
територіального розвитку зумовлюються фундаментальними зрушеннями, які
пов’язані з глобалізацією, інформатизацією та регіоналізацією світосистеми.
Очевидно, що інформаційно-комунікаційні мережі відіграють важливу роль у
сучасному суспільстві, тому що вони забезпечують зв'язок, який виходить за
рамки традиційних просторово-часових кордонів. Інша проблема, яка
досліджується в даній роботі, роль, яку відіграє простір у сучасному суспільстві.
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З одного боку, зарубіжні науковці наголошують на тому, що ІКТ, виходячи за
усталені межі, спричинили кризу концепції простору в науці. З іншого боку,
наукові праці присвячені опису нової просторової термінології («глобальне
село», «кіберпростір», «цифрове місто», «простір потоків», «віртуальна
спільнота» тощо) вказує на бажання вчених та зацікавлення наукових кіл
проблематикою нового типу простору. Недостатність теоретико-методологічної
бази застосування мережевої парадигми як інструментарію дослідження
соціально-економічних процесів та територіального розвитку визначає мету
статті. Вона полягає в обґрунтуванні актуальності постановки проблеми
розгляду територіального розвитку в контексті нової (мережевої) парадигми як
концептуальної основи постіндустріального етапу розвитку суспільства.
Виклад основного матеріалу. Просторова близькість завжди
відігравала важливу роль в суспільному розвитку країн та регіонів. На
сьогоднішній день з розвитком цифрових засобів комунікації потреба у
просторовій близькості все більше знівельовується. Натомість стає
можливою координація суспільної діяльності незалежно від просторового
розташування, тобто відбувається
трансформація простору та часу.
Цитуючи творця мережевої парадигми Мануеля Кастельса беззаперечно
можна сказати, що: «нова комунікаційна система радикально трансформує
простір і час, фундаментальні виміри людського життя. Місцевості
втрачають своє культурне, історичне, географічне значення й
реінтегруються у функціональні мережі… Час стирається у новій
комунікаційній системі: минуле, теперішнє і майбутнє можна програмувати
так, щоб вони взаємодіяли один з одним у тому ж самому повідомленні.
Матеріальний фундамент нової культури є простір потоків і позачасовий
час» [5, С. 353].
Суспільство творить простір, простір створює суспільство, люди
змінюють та оновлюють простір, в якому живуть, а простір в свою чергу
зміняє суспільство. Такий взаємозв’язок між простором та суспільством
англійський географ та теоретик-урбаніст Едвард В. Соджа позначив
терміном «суспільно-просторової діалектики». Вчений відзначає, що
"суспільні відносини» (форми і процеси) упорядковуються і одночасно
формуються під впливом просторових відносин (форм та процесів). Все це
розвивається з плином часу, створюючи все більш складні і проблемно
заповнені сплетіння просторових, соціальних та історичних аспектів нашого
життя [3, 5]. Для Едварда Соджа, суспільні та просторові відносини є
діалектично взаємнореагуючими та взаємозалежними. Концепція простору
Соджа базується на теорії французького філософа Анрі Лефевра, який
наголошував, що простір «вироблений» суспільством [1].
Інший англійський науковець Ентоні Гідденс висунув свою концепцію
суспільного простору. Вчений розглядає простір і час як важливі виміри
суспільної діяльності. Його концепція простору заснована на творах
Торстена Хагерстранда, Ервіна Гоффмана та Мартіна Хайдеггера. Гідденс
стверджує, що структурні властивості можуть бути організовані через
просторово-часові
відстані.
Вчений
визначив
просторово-часове
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дистанціювання як «поширення суспільних систем у часі-просторі» та
виявив важливий зв'язок між простором, комунікаціями та технологіями.
Історія технологій є історією просторово-часового дистанціювання:
поява нових технологій часто призводить до трансформації простору та часу
з боку суспільства – з’являються можливості організації суспільних
відносин у великих просторових та часових відстанях. Розвиток
комунікаційних технологій дозволив спілкуватись людям, які знаходяться
далеко один від одного і не обов'язково використовувати дані технології
синхронно (наприклад, електронна пошта). Концепція просторово-часового
дистанціювання відіграє особливу роль у вивченні економіки знань,
підґрунтям якої якраз і виступають інформаційно-комунікаційні технології,
для позначення яких часто використовують поняття: «нові медіа»,
«кіберпростір», «технології віртуальної реальності» тощо.
Традиційні наукові концепції простору зазвичай були пов'язані з
кордонами та стабільністю (стійкістю). Той факт, що нові інформаційні та
комунікаційні технології безперешкодно долають дані кордони спричинило
кризу концепції простору в певних сферах науки. З іншого боку, просторові
найменування, такі як «глобальне село» (Маклюен, 1962), «кіберпростір»
(Гібсон, 1984), «цифрове місто» (Іглхаут, та ін., 1996), «простір потоків»
(Кастельс, 2000 ), або «віртуальне співтовариство» (Рейнгольд, 1993)
вказують на бажання вчених і зацікавлення сторін, щоб описати простір
сьогодення як новий тип простору[1, 56].
Поняття «мережевого суспільства», над яким працювали:
американський соціолог Мануель Кастельс, нідерландський соціолог Ян Ван
Дійк, американський культуролог Стівен Шавіро, є ще однією новою
концепцією для характеристики сучасного суспільства та його просторової
структури. На думку Мануеля Кастельса, поряд із такими властивостями
інформації, як поширеність, гнучкість та конвергенція, мережева логіка
являє собою центральний елемент парадигми інформаційних технологій [1].
Для
Кастельса
мережеве
суспільство
виступає
результатом
інформаціоналізму, нової технологічної парадигми, організованої навколо
інформаційних технологій. Ян Ван Дейк (нідерландський медіасоціолог)
визначає мережевого суспільства як суспільну формацію із соціальною
інфраструктурою та медіа-мережами [4].
Нові, базовані на знаннях технологій, такі як комп'ютер, полегшують
де-локалізацію зв'язку в сенсі генерації просторових та тимчасових
відстаней. Однією з основних характеристик технологій, базованих на
знаннях, є те, що вони збільшують швидкість доставки даних масово і в
результаті чого виступають засобом просторово-часового дистанціювання
зв'язку.
Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується безпрецедентним
зростання інтенсивності, екстенсивності та швидкості глобальної комунікації,
що тісно пов'язане із зростанням радіо, телебачення, супутникового зв'язку,
мікроелектронної революції, цифрових мереж та цифрової обробки даних.
Прокладення трансатлантичного телеграфного кабелю у 1866 році скоротило
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час передачі інформації між Лондоном і Нью-Йорку більш ніж на тиждень,
телефон звів швидкість повідомлення до кількох хвилин, що говорити вже про
Інтернет.
«Стиснення простору» - поняття, яким оперують географи майже двісті
років. Сьогодні можна говорити про три історично сформованих в географії
моделях (підходах) сприйняття цього явища і, відповідно, про три групи
показників, покладених в основу їх вивчення методами просторового аналізу.
Таблиця – Основні наукові концепції та показники, що відображають три моделі
стиснення простору в сприйнятті географів, за [8, С. 50]
Моделі
стиснення
простору
Імплозія
простору

Поляризація
простору

Стиснення
економічної
ойкумени

Основні наукові концепції та
провідні вчені

Основні показники стиснення
простору

Концепція стиснення світу
(А. Гумбольдт, К. Ріттер, П. Хаггет)

Час на подолання простору різними
засобами транспорту в минулому і
сьогодні, економічні витрати на
транспорт та зв’язок в минулому і
сьогодні
Частка країн, регіонів, міст, центрів та
периферійних
територій
у
виробництві товарів та послуг,
чисельності населення; показники
якості життя населення в центральних
та периферійних регіонах

Центр і периферія (Дж. Фрідман),
світових міст (П. Холл, П. Тейлор),
концепція регіонального розвитку
центральних місць (В. Кристаллер,
А. Льош), центрів та полюсів росту
(Ф. Перу, Ж. Бурвіль), дифузії
нововведень (Т. Хагерстранд), осей
розвитку (П. Потьє, Г.М. Лаппо),
регіональних кластерів (М. Портер),
регіоналізації (Б. Алаєв)
Поляризація біосфери (Б. Родоман), Площа і частка економічної ойкумени
стиснення
інтенсивно в
площі
території,
щільність
використовуваного простору
населення
(Ю. Пивоваров)

Грунтовний аналіз впливу розвитку технологій на геопростір поданий в
працях М.С. Мироненка. Аналізуючи процес стискання географічного простору,
М.С. Мироненко та М.Ю. Сорокін виділяють чотири фактори, які сприяють
зниженню різного роду витрат на подолання просторового бар’єру: - поява
нових видів техніки та технологій для переміщення людей, транспортування
вантажу та передачі інформації; - створення або відкриття нових транспортних
шляхів;
- зміна геополітичних умов; - зниження рівня бар’єрних функцій кордонів.
Проте загальною темою, що лежить в основі концепцій Ентоні Гідденса,
Мануеля Кастельса, Девіда Харві (концепція стиснення часу-простору ) є те, що
сучасні технології, пришвидшують суспільні відносини та роблять їх більш
гнучкими.
Економічний, політичний та культурний простори були реорганізовані,
вони стали більш гнучкими та динамічними, розширили свої кордони до
транснаціональних масштабів. Мережі даних просторів є складними у зв'язку з
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великою кількістю вузлів (осіб, підприємств, команд, політичних акторів тощо),
що можуть бути залучені та через високу швидкість, при якій значна кількість
ресурсів створюється та транспортується всередині просторів[1, 73].
Економічні, політичні та культурні простори виходять за рамки національних
кордонів. Вони стали транснаціональними з притаманними їм рисами
сегментації, централізованості та ієрархії.
Крім економічного, політичного, культурного просторів науковці все
частіше виділяють інформаційний простір. В свою чергу, для суспільних
географів стає актуальним вивчення інформаціно-суспільно-географічного
простору. За визначенням вітчизняного науковця К.А. Нємца, інформаційносуспільно-географічний простір - це простір антропосфери, де існують соціум,
господарство і природні системи, територіальна організація, властивості і
зв’язок (між собою та зовнішнім середовищем) яких зумовлені складною
взаємодією полів різних ознак, а єдність і оптимізація здійснюються через
інтерференцію та взаємодію їхніх інформаційних полів.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Поняття «простору»,
«часу» та «інформації» являються фундаментальними, як в науці взагалі, так і в
географії зокрема. Однією з проблем сучасного розвитку суспільства є
опанування постійно зростаючого потоку інформації, який кардинально
змінює усі традиційні уявлення про державні кордони, територіальну
організацію господарства, просторову структуру тощо. Інформація стала
найважливішим чинником суспільного розвитку і в умовах інформаційного
суспільства засобами територіального розвитку стають інтелект людини, її
творчий потенціал, знання, а просторова взаємодія базуються на
застосуванні мережевої парадигми, яка передбачає використання
інформаційно-комунікативних
технологій,
інформаційних
ресурсів,
горизонтальних і вертикальних відносин та когерентній взаємодії з
системними акторами суспільного розвитку. Базою для концепції Кастельса
є теорія “простору потоків”, яка, на його думку, мала б пояснити причини і
окреслити динаміку тих змін, що відбуваються останніми десятиліттями у
світі. Основні положення цієї теорії майже тривіальні: автор розглядає
соціальні процеси як чинник, що впливає на навколишнє середовище, а
відтак на простір.
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Гукалова І.В., д.г.н., пров.н.с.
Інститут географії НАН України

НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У
ПРОБЛЕМАТИЦІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Ключові слова: якість життя населення, екологічна безпека, природокористування,
збалансований розвиток, суспільне здоров’я

Вступ і постановка наукової проблеми. Населення світу перебуває
під потенційною загрозою негативних впливів небезпечних природних і
техногенних явищ, більшість з яких є характерними і для України. Істотна
частина небезпек в більшій чи меншій мірі зумовлена рівнем соціальноекономічного розвитку, розвитком технологій і характером господарювання,
а також станом населення. При цьому, якщо для країн, що розвиваються,
найбільш характерними загрозами ХХ – початку ХХІ століття були голод і
хвороби, зокрема соціальні хвороби, то для розвинених – фінансовоекономічні проблеми та ціла низка екологічних небезпек. Країни з
перехідною економікою, до яких відноситься і Україна, характеризуються
цілою низкою системних ризиків, пов’язаних як з несприятливими змінами
стану навколишнього середовища, так і людського капіталу. Останні мають
довготривалий і іноді незворотній характер. В зв’язку з цим, актуалізуються
завдання соціально-географічного «осмислення» проблем дослідження
екологічної безпеки.
Проблеми екологічної безпеки країн та регіонів давно перебувають у
центрі уваги науковців. В Україні значний інтерес викликають публікації
Л. Масловської,
З. Герасимчук,
Б. Данилишина,
С. Лісовського,
Я. Олійника, А. Степаненко, В. Трегобчука, С. Харічкова та ін. Літературні
джерела та публікації у даній статті [1-3, 5-8, 10] охоплюють ті
напрацювання, увага в яких звернена на розгляд екологічної безпеки як
детермінанти якості життя населення.
Мета статті полягає у розкритті засад суспільно-географічного
дослідження населення як об’єкта і суб’єкта формування екологічної
безпеки, обґрунтуванні місця і ролі екологічної безпеки як соціальної
цінності в системі національної безпеки держави, встановлення сучасних
особливостей еколого-соціальної взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Більшість науковців розуміють безпеку
як гарантування всім громадянам держави належних умов для їх
самореалізації, захисту життя, свободи, власності від посягань будь-якої
людини, організації, суспільства чи держави. Одне з визначень екологічної
безпеки говорить про те, що «екологічна безпека – це такий стан системи
«природа – техніка - людина», який забезпечує збалансовану взаємодію
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природних, технічних та соціальних систем, формування природно –
культурного середовища, що відповідає санітарно-гігієнічним, естетичним
та матеріальним потребам жителів кожного регіону Землі при збереженні
природно-ресурсного потенціалу природних систем та здібності біосфери в
цілому до саморегулювання» [1].
Саме тому безпека є однією з найважливіших потреб поряд із
потребою людини в їжі, одязі, помешканні тощо. Вона є своєрідною
характеристикою
і
необхідною
передумовою
життєдіяльності,
прогресивного розвитку та життєздатності населення як об’єкта реального
світу. Тому належним чином створена система безпеки повинна
забезпечувати захист та можливість реалізації життєвих потреб людини,
суспільства, держави, потреб, які певною мірою знаходять своє сутнісне
відображення в сукупності національних інтересів. Можна стверджувати,
що досягнутий рівень безпеки буде залежати як від можливостей, які є у
розпорядженні держави, так і практичних заходів щодо реалізації цих
можливостей органами державного управління в межах створеної системи
безпеки в напрямку нейтралізації (протидії) сукупності потенційних та
реальних загроз [2].
Діалектикою виділені дві найважливіші функції буття суспільства –
функцію існування та розвитку та функцію самозбереження і безпеки.
Попри їх щільний взаємозв'язок необхідно наголосити, що розвиток є
основною, первинною функцією суспільного буття. Безпека – вторинна і
покликана забезпечити розвиток, захистити його від різного виду загроз [3].
Однак, вторинний характер функції безпеки не зменшує її ролі і значення в
об’єктивній дійсності. Центральною ланкою природно-суспільної взаємодії
виступає сама людина, з одного боку як суб’єкт впливу на навколишнє
середовище, яка відповідає за результати своєї діяльності, а з іншого – це
об’єкт негативного впливу суспільного виробництва і наслідків його
незбалансованого розвитку.
На наш погляд, населення як суб’єкт екологічної безпеки виступає
носієм основного впливу на навколишнє середовище, але водночас є
ініціатором екологічного захисту від різних небезпек. Тут має значення
аспект керованості екологічної безпеки – здатність соціуму (населення)
впливати на безпеку, виходячи з певних міркувань щодо доцільних її рівнів.
Населення як об’єкт екологічної безпеки розглядається у прив’язці до
проблем захищеності життя і здоров’я, створення умов для реалізації його
потреб та інтересів. Саме слово «об’єкт» походить від латинського слова
objektum – предмет, явище, на яке спрямована яка-небудь діяльність [4].
Тобто сутність населення як об’єкту екологічної безпеки зводиться до
аналізу ступеня небезпек і ризиків, а також ступеня його ураженості від дії
екологічних негараздів. Логіка взаємозв’язку полягає в тому, що населення є
тим основним об’єктом, без якого екологічна (а також політична, військова,
економічна та інші види безпеки) не можуть існувати. Лише стосовно людей
будь-яка загроза набуває реальних контурів.
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З розумінням населення як об’єкту екологічної безпеки пов’язане і
розмежування понять між техногенною та екологічною безпекою. Якщо
зміст терміну «техногенна» безпека пов’язаний з відносинами у системі
«суспільство-виробництво», то зміст поняття «екологічна» безпека
зводиться до людини, а зміст забезпечення екологічної безпеки зводиться до
підтримки здоров’я людини, достойної якості життя в тих екологічних
умовах, які склалися на тій чи іншій території.
Якщо під безпекою розуміється «стан захищеності» населення, то і
забезпечення безпеки будується навколо загроз, від яких необхідно
захищатися. Якщо ж безпека ототожнюється з відсутністю загроз або
небезпек, то забезпечення безпеки набуває характеру нейтралізації
(усунення) джерел (носіїв), які становлять небезпеку для соціуму на певній
території.
Науковці розрізняють сутнісне наповнення поняття екологічна
безпека з позицій наукового та нормативно-правового сприйняття [5]. З
позицій суб’єкт-об’єктних відносин об’єктом і суб’єктом суспільногеографічних, досліджень екологічної безпеки є природа та людина у
поєднанні взаємодії та взаємовпливу як елементи єдиної геосистеми, в той
час як із позицій управління існує чітке розмежування – суб’єкт – людина,
об’єкт – природа.
Дослідники оцінюють потенціал екологічної безпеки, під яким
розуміються наявні ресурси та засоби, що можуть бути використані для
захисту суспільства, держави від наслідків антропогенного впливу,
стихійних лих тощо. Під стратегічним потенціалом екологічної безпеки
вони розуміють об’єктивну систему взаємозв’язків та відношень у сфері
охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, що спирається на рівень розвитку
продуктивних сил та суспільну загальнонаціональну свідомість і
спроможність влади формувати, реалізовувати та вдосконалювати
природоохоронну діяльність [6].
До основних факторів екологічної безпеки населення відносять:
- зростання інтенсивності і масштабності загроз техногенного і
природного характеру, у т.ч. транскордонних;
- збільшення кількості екологічно забруднених територій і об’єктів
підвищеної небезпеки (велика їх кількість розташована у великих містах і
густозаселених районах);
- зношеність основних фондів промислових та інших підприємств;
- зниження рівня освіти та професійної підготовки персоналу, низька
технологічна та екологічна культура населення;
- недостатнє фінансування діяльності щодо забезпечення екологічної
безпеки і захищеності потенційно небезпечних об’єктів тощо.
Всебічні дослідження населення як об’єкту екологічної безпеки
повинні відбуватися, щонайменше, за такими напрямами:
1. З точки зору формування якості життя населення. Адже
функціонування у просторі-часі конкретних регіональних соціумів
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пов’язано із намаганням унебезпечити власне життя, суспільство бажає мати
це «благо» (екологічну безпеку) на відповідному рівні. Водночас,
сьогоднішня екологічна криза зумовлена стихійним і недостатньо
регульованим процесом взаємодії людини і суспільства із середовищем
мешкання. Одна з найвагоміших причин посилення екологічної небезпеки –
криза власне людини, криза сенсу її життя, орієнтацій, криза
відповідальності, орієнтація на надмірне споживання благ і ресурсів [7].
Рівень життя і життєва позиція, ієрархія цінностей є в багатьох випадках
викривленими, а в українському суспільстві панує екологічна
безтурботність. Осмислення екологічної безпеки у контексті якості життя
населення пов’язана із суб’єктивними відчуттями населення, адже потреби
та інтереси кожної людини завжди індивідуальні і відображаються в його
судженнях та оцінках. Звідси і необхідність врахування специфіки
переживань кожною людиною ступеня задоволеності тим станом «спокою»,
який воно має.
2. З точки зору аналізу екологічної безпеки в контексті національної
безпеки. Мається на увазі, що основним принципом екологічної безпеки в
Україні має стати принцип ієрархії, який передбачає виділення в системі
національної безпеки основних видів безпеки: економічної, екологічної,
демографічної, соціальної, військової, політичної, інформаційної, духовної,
що несуть самостійне функціональне навантаження і встановлення між
ними ієрархічної залежності. При цьому провідною підсистемою має бути
екологічна безпека, яка стикається практично зі всіма областями суспільної
життєдіяльності, а з цієї причини потребує прискіпливої уваги. Всі елементи
національної безпеки є взаємопов’язаними і взаємозалежними, існування
одного елемента за відсутності будь-якого іншого неможливе. Лише стан
мінімального стабільного розвитку усіх форм національної безпеки
забезпечує функціонування країни. При цьому вплив екологічної складової
може посилюватися або послаблюватися іншими видами небезпек, які
існують в тому чи іншому регіоні.
3. З точки зору впливу окремих екологічних небезпек і забруднень на
населення, характер його розселення і господарювання. На даний час у
нашій державі відсутня єдина методика оцінки потенційного ризику
життєдіяльності населення, що мешкає на прилеглих до аварійних чи
небезпечних об’єктів територіях. Хоча існують методики якісного
визначення ризиків за допомогою спеціально організованих експертних
процедур [див. 8, 9]. Проте в якості індикаторів екологічної безпеки можуть
виступати показники суспільного здоров’я, які несуть на собі ознаки тієї чи
іншої екологічної ситуації.
На фоні різних процесів, які відбуваються в екосистемах, дуже
важливим є вибір пріоритетних об’єктів екологічної безпеки населення,
показників їх стану. Окремі природні компоненти по-різному реагують на
надходження забруднюючих речовин і різною мірою є небезпечними для
населення. До того ж, при постійних змінах умов проживання відбувається
корегування окремих фізіолого-біохімічних процесів у зв’язку із
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порушенням механізмів адаптації людей. Тим не менш, є географічно і
природно дуже значимі об’єкти, які визначають стан і життя цілих регіонів.
Зокрема, велику кількість проблем Придніпров’я можна віднести до однієї
категорії і поєднати навколо одного загального фактора – водного. Його
пріоритетність визначається тим, що від здоров’я Дніпра залежить здоров’я
населення і стан економіки великої кількості областей України. Тобто є
проблемна соціально-екологічна ситуація, коли від стабільного
функціонування такої складної природно-антропогенної системи, якою є
р. Дніпро з усіма її каскадами ГЕС, залежить нормальна взаємодія
економічної і соціальної підсистем.
Україна є однією з найбільш неблагополучних в екологічному
відношенні країн Європи. Сучасні риси економіки українських регіонів
визначаються домінуванням енерго- і матеріалоємних галузей господарства,
нерозвиненістю ресурсозберігаючих технологій, сировинною орієнтацією
експорту, недофінансуванням екологічних програм і наукових розробок, що
зумовлює надзвичайно високе антропогенне навантаження на природу.
Середня концентрація забруднення на один квадратний кілометр в Україні у
6,4 разів більша, ніж у США і у 3,2 рази більша, ніж у країнах ЄС (які мають
подібну густоту населення) [10]. У структурі промислового потенціалу
України на потенційно небезпечні виробництва припадає близько 43%
вартості промислово-виробничих основних фондів і близько третини обсягів
виробництва. Ситуація загострюється внаслідок постаріння обладнання і
технологій, зниження темпів їх відновлення і модернізації. Після стрімкого
падіння показників викидів у повітря шкідливих речовин наприкінці 1990-х
рр., упродовж останніх 11 років спостерігається постійне зростання викидів,
позначене навіть і кризовим спадом економічної активності в останні роки.
Державні стандарти якості атмосферного повітря, які стандарти ВООЗ для
окремих забруднених речовин перевищено майже у всіх великих містах
України [11]. Як наслідок впливу несприятливого стану довкілля тривалість
життя середньостатистичного мешканця України становить 68 років, тоді як
Японії, Швейцарії, Ісландії та США – від 78 до 84 роки. Нині Україна за
тривалістю життя посідає 153 місце серед 212 країн світу [12].
Екологічна безпека населення України пов’язана як із зменшенням
негативного впливу забруднень, які надходять у природне середовище з
різних джерел, так і з попередженням техногенних і природних катастроф
на об’єктах підвищеної небезпеки. Цими об’єктами можуть бути і
високотехнологічні сфери діяльності, до яких належить атомна енергетика –
тут досягнення високих фактичних показників екологічної безпеки
експлуатації не може трактуватися як кінцеве вирішення проблем і 100%
гарантію захищеності від радіаційних викидів і нештатних ситуацій різного
ступеня гостроти. Атомна енергетика є невід’ємною частиною структури
енергетичної системи України: у 2010 р. 47,2 % всієї електроенергії
вироблялось на атомних станціях [13]. За кількістю ядерних установок
Україна посідає восьме місце у світі і п’яте в Європі, що потребує
прискіпливої уваги до їх діяльності на людину і оточуюче середовище.
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~57~

Збільшення рівня безпеки потребує системного підходу до проблеми в
рамках концепції збалансованого розвитку, виходячи з економічних
можливостей і потреб держави, а також реалій соціального сприйняття
загроз. Останні, після Чорнобильської катастрофи, є надзвичайно сильними.
Україна належить до країн з високим рівнем використанням джерел
іонізуючого випромінювання у всіх напрямках господарської і наукової
діяльності, у даний час існує близько 25 тисяч підприємств і організацій, що
використовують більше тисячі таких джерел [14]. З порядку денного не
сходить проблема поводження з радіоактивними відходами, основними
джерелами накопичення яких є діючі атомні станції, на яких здійснюється їх
первинна переробка і тимчасове зберігання.
Цей приклад показує, що певні галузі, щоденне забруднення з яких є
дійсно незначним, тим не менш можуть продукувати цілий ряд серйозних
небезпек для населення. Усвідомлення цих латентних ризиків формує новий
сенс, поведінку науковців і політиків. Розуміння цих процесів,
прогнозування можливих сценаріїв розвитку є не просто дослідницьким
завданням, але і онтологічною необхідністю.
Україна успадкувала від Радянського Союзу аномальні техногенні
зміни головних стратегічних природних ресурсів, що впливають на
екологічну та соціальну складові формування якості життя її населення.
Адекватна оцінка природокористування та процесів, що відбуваються в
природному середовищі на усіх рівнях у взаємозв’язку із станом
суспільного здоров’я виступає важливим компонентом забезпечення не
тільки екологічної, але і національної безпеки. Це потребує розробки
системи соціальних індикаторів, що характеризують рівень екологічних
загроз та їх вплив на населення. В якості таких детермінант можуть
виступати цілий ряд медико-демографічних показників.
Як відомо, стан здоров’я населення на 25% визначається станом
навколишнього природного середовища. Погіршення стану екосистем,
послаблення стійкості функціонування природного середовища та
недосконала система моніторингу підвищує ризики виникнення багатьох
хвороб, а також призводить до зростання смертності, у т.ч. дитячої
смертності, зниження очікуваної тривалості життя населення. Саме тому
індикатори життєздатності населення, рівня його здоров’я включені у відомі
глобальні індекси оцінки якості довкілля, зокрема розроблений фахівцями
Єльського університету Environmental Performance Index [15] (за значенням
цього показника у 2012 році Україна посіла 102 позицію серед 132 країн
світу, що підтверджує низький рівень дієвості державної політики в
екологічній сфері). Ще більш докладний перелік показників екологосоціальної взаємодії повинен становити основу міжрегіональних порівнянь
на мезорівні.
За останні роки звертають на себе увагу зміни в структурі хвороб –
спостерігається зростання випадків захворювань, спричинених вживанням
неякісної питної води та продуктів харчування, забрудненим повітрям.
Домінуюче місце в структурі захворювань та смертності населення України
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посіли хронічні неінфекційні захворювання, передусім хвороби органів
дихання, системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби нервової
системи та органів чуття, алергічні, генетичні та інші еколого-залежні
захворювання. Тільки захворюваність на злоякісні новоутворення в Україні
за останні 12 років зросла в 1,5 рази [11]. Тому в якості інструменту
структурування дослідження населення як об’єкту екологічної безпеки на
рівні регіонів України може бути використана інформаційна матриця, що
відображає відповідність цілей, завдань екологічної політики методам їх
досягнення, а також евристичний механізм її корекції на основі діагностики
стану демографічних та інших показників. При цьому регіональне
різноманіття України є принциповим обмежувачем домінування якогось
одного аспекту або інструменту політики забезпечення екологічної
рівноваги.
Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду і власні дослідження
дозволяють казати про необхідність створення методики міжрегіональних
порівнянь, яка робить можливим представлення груп різнопланових
кількісних показників стану навколишнього природного середовища в
якості детермінант формування якості життя населення і складових медикосоціальних ситуацій. Просторово-часовий аналіз, який можливий на цій
основі, дозволятиме здійснити типізацію регіонів для розробки регіональних
програм реабілітації середовища життєдіяльності населення в Україні.
Висновок. Якість життя населення тісно корелює з системою
цінностей, що дозволяють кожному члену суспільства реалізувати свої
здібності, інтереси і уподобання в чистому екологічному середовищі з
високим рівнем біологічного і естетичного різноманіття в конкретних
регіональних умовах. Отже, адаптація до екологічних факторів існування
людини здійснюється шляхом зміни і розвитку всіх рівнів людського буття –
матеріального, соціального, духовного – на конкретній території, яка
володіє своїм інтегральним потенціалом. Специфіка суспільногеографічного дослідження населення в якості об’єкта екологічної безпеки
полягає у тому, що на основі узагальнення результатів інших дисциплін,
аналізується не безпека взагалі, а безпека як результат взаємодії соціальних
та екологічних факторів, а також як процес забезпечення захищеності
суспільства від загроз екологічного характеру і збереження його здоров’я.
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Гукалова І. В. Населення як об’єкт екологічної безпеки у проблематиці якості
життя.
В статті уточнено суть поняття «екологічна безпека» з позицій якості життя
населення. Саме населення розглядається як об’єкт і суб’єкт екологічної безпеки у
прив’язці до проблем захищеності життя і здоров’я. Окреслено основні напрями
дослідження населення як об’єкту екологічної безпеки. Наголошується на важливості
застосування медико-демографічних даних в якості індикаторів рівня екологічної
безпеки.
Ключові слова: якість життя населення, екологічна безпека, природокористування,
збалансований розвиток, суспільне здоров’я.
Гукалова И. В. Население как объект экологической безопасности в
проблематике качества жизни.
В статье уточнена сущность понятия «экологическая безопасность» с позиций
качества жизни населения. Само население рассматривается как объект и субъект
экологической безопасности в привязке к проблемам защищенности жизни и здоровья.
Определены основные направления исследования населения как объекта экологической
безопасности. Отмечается важность применения медико-демографических данных в
качестве индикаторов уровня экологической безопасности.
Ключевые слова: качество жизни населения, экологическая безопасность,
природопользование, сбалансированное развитие, общественное здоровье.
Gukalova I. V. The population as an object of environmental safety in issues of
quality of life.
This paper clarifies the essence of the concept of «environmental safety» from the
viewpoint of quality of life. The population is considered as object and subject of
environmental safety in relation to the problems of protection of life and health. The main areas
of population researches as an object of environmental safety are determined. The importance
of the use of medical and demographic data as indicators of ecological safety is underlined.
Keywords: quality of life, environmental safety, environmental management, sustainable
development, public health.
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Вступ. Постановка проблеми. Існуюча мережа населених пунктів
Кіровоградської області пройшла складний шлях свого розвитку і
формувалась в основному протягом VIII-ХХ століття. На кінець 80-х років
минулого століття в області було сформовано потужний промисловий
комплекс. Проте, наприкінці ХХ ст. з переходом від однієї системи
господарювання до іншої змінилися економічна і соціальна база розвитку
поселень, вимоги і потреби суспільства. Окремі населені пункти втратили і
продовжують втрачати своє значення, інші змінюють свої виробничі,
організаційні, господарські функції. У зв’язку з цим виникла потреба в
дослідженні сучасних функціональних типів населених пунктів із
визначенням їхніх перспектив, місця і ролі у збалансованому розвитку
регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку
методологічних і теоретичних питань функціональної типології населених
пунктів здійснили Н.І. Блажко, В.В. Покшишевський, М.М. Паламарчук,
О.М Паламарчук, О.Г. Топчієв, О.І. Шаблій, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник,
А.В. Степаненко, О.В. Бойко-Бойчук [1, 6–9, 12] та інші.
Особливості функціонування системи розселення окремих регіонів
України досліджували В.О. Джаман (Чернівецька область), Д.В. Ткач
(Тернопільська область), В.В. Загородній (Чернігівська область), Т.В.
Буличева, Т.А.Гринюк (Київська область), А.А. Мозговий (міста
Подільської регіональної системи розселення), Т.Г. Заставецький
(Хмельницька область) [2, 10].
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. На основі
зібраних і опрацьованих даних про чисельність і зайнятість населення,
обсяги виробленої продукції за видами промислової діяльності,
адміністративний статус, соціальний розвиток, а також системоорганізуюче
значення і положення в системі розселення виділити і розкрити сучасні
функціональні типи населених пунктів Кіровоградської області їхні місце і
роль у збалансованому розвитку регіону.
Виклад основного матеріалу. На формування і розвиток системи
розселення визначальний вплив здійснюють структура і рівень розвитку
функцій населених пунктів. Трансформації, які відбулися в господарському
комплексі та сучасні демографічні депопуляційні процеси змінили
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демографічну, виробничу, торгівельно-розподільчу, соціально-побутову,
культурно-освітню, лікувально-оздоровчу та інші функції населених пунктів
області, що не могло не позначитись і на функціонуванні усієї системи
розселення.
На основі зібраних і опрацьованих даних про людність і зайнятість
населення, адміністративний статус, виробництво продукції за видами
промислової діяльності, соціально-культурні функції, які виконує даний
населений пункт, а також враховуючи його системоорганізуюче значення в
системі розселення регіону виділено наступні функціональні типи поселень
Кіровоградської області.
І. Поліфункціональне місто, центр обласної субрегіональної системи
розселення – Кіровоград. Обласний центр є найбільшим за людністю (236,1
тис. осіб [11], що становить 47,7 % від усього міського населення області,
або 23,2% від населення області) містом області і виконує адміністративноуправлінські, виробничі, торгівельно-розподільчі, транспортні, науковоосвітні, лікувально-оздоровчі, культурні, соціально-побутові функції. У
Кіровограді зосереджена найбільша кількість підприємств і установ області.
Підприємствами міста реалізовується майже половина (у 2011 році – 49,5%
[5] від загального обсягу реалізованої продукції (товарів і послуг) області.
Основними галузями промисловості є: машинобудування та харчова
промисловості. Провідні підприємства Кіровоградщини спеціалізуються на
проектуванні, розробці та виготовленні автоматизованих систем управління
технологічних процесів для атомних електростанцій України та зарубіжжя
(ЗАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій»), розробці та виготовленні
сільськогосподарської техніки (ВАТ «Червона зірка»), виробництві
дозуючого обладнання та котлів для альтернативних видів палива (ВАТ
«Кіровоградський завод дозуючих автоматів»), виробництві гідромашин
(ВАТ «Гідросила»), устаткуванні загального призначення (ТОВ
Кіровоградський
інструментальний
завод
«Лезо»,
ВАТ
завод
«Цукрогідромаш», ВАТ «Сегмент») [3] тощо. Широким спектром продукції
представлено виробництво харчової промисловості: олійно-жирової
(промислова група «Креатив», ВАТ «Кіровоградолія» ТОВ «ГрадОлія»),
м’ясопродуктів і напівфабрикатів з них (ВАТ «М'ясокомбінат «Ятрань»),
хлібобулочних виробів (ВАТ «Паляниця», ВАТ «Кіровоградський
хлібозавод») [3], переробкою зернових, випуском лікеро-горілчаних виробів
та інші. У місті проводиться видобуток та виробництво високоякісної
каменещебеневої
продукції,
функціонують
підприємства
легкої,
деревообробної, хімічної промисловості.
У Кіровограді діє розвинена мережа освітніх, лікувальних,
торгівельно-побутових, культурних закладів. Місто має вигідне центральне
розташування, що сприяє розвитку міжселенських зв’язків у регіоні. Через
Кіровоград проходять важливі транспортні шляхи європейського і
регіонального значення.
ІІ. Міста обласного підпорядкування з переважанням промислових
функцій і з розвиненими адміністративними, культурно-освітніми
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~62~

функціями, які виступають центрами локальних систем розселення. До
даного типу належать два міста області – м. Олександрія, м. Світловодськ.
Чисельність населення м. Олександрії, другого за величиною міста області,
в 2,8 рази менша за чисельність обласного центру (83,4 тис. осіб) [11]. У
місті діють підприємства машинобудівної (ПАТ науково-виробниче
об'єднання «Етал», ВАТ фірма «Віра-Сервіс», ТОВ завод «Автоштамп», ВК
«Лідія» та інші), харчової (Цех №207 ЗАТ «Оболонь», ТОВ «Оксамит», ПП
«Ксім», ПАТ Олександрійський Хлібозавод), легкої та хімічної
промисловості [3, 4]. За 2011 рік підприємствами міста Олександрія
реалізовано 4,6% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів і
послуг) області. На сьогодні актуальним залишається вирішення
проблемних питань Олександрійського буровугільного комплексу, який
знаходиться у стані занепаду. Відновлення його стабільного
функціонування та подальший розвиток залежить від інвестицій, залучення
яких одним з першочергових та стратегічних завдань керівництва
Кіровоградської області.
У місті Світловодську проживає - 47,6 тис. осіб, що в 5 разів менше у
порівнянні з Кіровоградом. Місто є важливим промисловим центром області
(обсяг реалізованої продукції від загальнообласного становить 11,2 %), має
потужний виробничий потенціал та соціальну інфраструктуру. Наявність
Кременчуцької гідроелектростанції та створеної у зв'язку з її будівництвом
потужної будівельної індустрії, наявність водних ресурсів, залізничного
сполучення та інші умови сприяють розвитку промисловості. Найбільшими
підприємствами є: дочірнє підприємство «Завод залізобетонних виробів»
ЗАТ «Об’єднання Дніпроенергобудпром», ЗАТ Світловодський завод
«Спецзалізобетон», ТОВ Світловодський «Машинобудівний завод», ВАТ
«Чисті метали», ЗАТ об’єднання «Дніпроенергобудпром». У місті діють
підприємства легкої, харчової та переробної промисловості [4] та достатньо
розвинені культурно-освітні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні заклади.
ІІІ. Міста з переважанням промислових і транспортних функцій, які є
центрами районних систем розселення. До даної групи належать малі міста
з чисельністю до 50 тис. жителів – м. Знам’янка (25,1 тис. осіб),
м. Долинська (19,1 тис.), м. Гайворон (15,5 тис.) [11], у яких розвинений
потужний транспортний комплекс і функціонують підприємства харчової,
видобувної, деревообробної та інших промисловостей [3, 4].
У місті обласного підпорядкування – Знам’янці, понад 50%
працевлаштованого населення зайняті на підприємствах залізничного
транспорту. У місті добре розвинена сфера послуг, мережа торгівельних
закладів. Серед промислових підприємств провідними є: ТОВ
«Агропродукт», ТОВ «Геоїд», ПАТ завод «Пуансон» [3]. Міста Долинська і
Гайворон є центрами районів у яких розвинулась харчова, видобувна та інші
промисловості.
ІV. Місто з переважанням транспортної функції, що має міжрайонне
значення в системі розселення. До даної категорії належить місто Помічна
Добровеличківського району. Наприкінці 80-х років минулого століття місто
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було потужним транспортно-промисловим центром у якому функціонували
ряд промислових підприємств, сьогодні не працює жодне, в результаті чого
місто втратило промислово-виробничу функцію. Враховуючи розвиненість
транспортного сполучення із залученням інвестицій на базі чинних
промислових фондів місто має всі можливості відновити свій промисловий
потенціал.
V. Міста та селища міського типу, які є господарськими центрами
районного значення з розвиненою промисловістю, торгівельнорозподільчими, адміністративними, культурно-освітніми та лікувальнооздоровчими закладами і є центрами районних систем розселення.
Дана категорія включає 5 міст з чисельністю населення до 20 тис. осіб
(Новоукраїнка, Новомиргород, Мала Виска, Бобринець, Ульяновка) і 10
селищ міського типу з чисельністю населення від 3 до10 тис. осіб
Петрове,
Новоархангельськ,
Голованівськ,
(Олександрівка,
Добровеличківка, Новгородка, Вільшанка, Компаніївка, Онуфріївка,
Устинівка), що становить 38,4 % від міських поселень області в яких
проживає – 18,7% населення. У поселеннях даної категорії розвинена
переважно харчова промисловість.
VІ. Організаційно-господарські й культурно-побутові центри
місцевого значення (центри кущових локальних систем розселення). До
даного типу належать 10 селищ міського типу з чисельністю населення від
2,5 до 10 тис. осіб. Залежно від особливостей виконуваних функцій
поселення поділяються:
VІ. 1. Поселення з розвиненою видобувною промисловістю і
соціальними функціями. До них належать найбільші за чисельністю селища
міського типу: Смоліне, Побузьке, Завалля, у яких розвинена відповідно:
урановидобувна, феронікелева, графітова промисловості. У смт Смоліне
Маловисківського району розпочато будівництво нового українськоросійського підприємства по переробці уранової руди ПАТ «Завод з
виробництва ядерного палива».
VІ. 2. Селища міського типу, які є агропромисловими центрами
місцевого значення. До даної категорії належать п’ять селищ міського типу з
чисельністю до 5 тис. осіб – Капітанівка, Приютівка, Павлиш, Нова Прага,
Димитрове.
VІ. 3. Селища міського типу, які розташовані в зоні впливу найбільших
міських центрів області – смт Нове (м. Кіровоград), смт Знам'янка Друга (м.
Знам’янка), смт Власівка (м. Світловодськ).
VІІ. Селища міського типу з слаборозвиненою системоутворюючою
функцією. До даної категорії належать 6 селищ міського типу, які мають
найменшу чисельність населення (до 3 тис. осіб) і втрачають або втратили
свою містоутворюючу функцію в результаті монофункціональної галузі
промисловості. З занепадом буровугільного комплексу припинила свою
діяльність брикетна фабрика по переробці бурого вугілля «Байдаківська» в
смт Балахівці, не функціонують Бандурівський і Морозівський буровугільні
розрізи в смт Пантаїівка. Закриття цукрових заводів в смт Салькове і
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Молодіжне призвели до безробіття більшості населення цих населених
пунктів.
Функціональні
типи
сільських
населених
пунктів
були
систематизовані в першу чергу на основі чисельності і зайнятості населення
в галузях господарства.
І. Аграрно-індустріальні центри, які виконують адміністративну,
соціально-культурну функції і на їхніх територіях функціонують
підприємства різних форм власності. До даного типу належать 104
населених пункти, що становить 10,3% від сільських поселень області. Це
переважно великі і крупні сільські населені пункти з чисельністю населення
від 1000 до 5000 тис. осіб. З них у 87 адміністративні функції виконують
сільські ради. Більшість населення зайнятих у сільському господарстві та
промисловості і незначна – в соціально-культурній сфері. В залежності від
галузевої структури промисловості, що розвинулась у населених пунктах
можемо виділити наступні підтипи.
І. 1. Аграрно-індустріальні центри з розвитком добувної
промисловості.
Видобуток граніту і виробництво високоякісної каменещебеневої продукції
здійснюється у 11 сільських населених пунктах (с. Кам’яний Міст, с.
Войнівка – Новоукраїнського району, с. Живанівка Компаніївського району,
с. Соколівське Кіровоградського району, с. Марфівка Долинського району
та інші), що становить 1,1% від загальної чисельності сільських пунктів.
Видобуток та відвантаження каоліну і вогнетривких глини
проводиться у с. Катеринівці Кіровоградського району. Поблизу м.
Кіровограда проводиться видобуток уранових руд на Інгульській шахті
державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (с.
Неопалимівка).
І. 2. Аграрно-індустріальні центри з розвитком лісової промисловості
представлені такими напрямками: деревообробна, лісопильна галузі та
лісорозведенням. До даної групи належить п’ять сільських поселень, що
становить 0,5% від усіх сільських поселень області. Чисельність населення
тут коливається в межах 350- 4522 осіб, а для географічного положення
характерним є близькість до лісових масивів – Чорний, Чутянський,
Нерубаївський та інші. Поселення даної категорії знаходяться переважно в
Знамянському (с. Дмитрівка, с. Богданівка, с Водяне), Олександрівському
(с.Михайлівка
–
«Цибулівський
деревообробний
комбінат»,
Маловисківському (с. Оникієве - Оникієвське лісове господарство) районах.
І. 3.
Аграрно-індустріальні
центри
з
розвитком
хімічної
промисловості представлені виробництвом фарб, лаків у Кіровоградському
(с. Шостаківка - приватне підприємство «Дніпро-Амід», с. Соколівське ЗАТ «Сокіл», с. Грузьке - виробництво промислових газів ТОВ «Озон»-2) та
Маловисківському (с. Велика Виска - Державне підприємство Оникієвське
лісове господарство) районах.
І. 4. Аграрно-індустріальні центри з розвитком машинобудівної і
машиноремонтної промисловості. Таких населених пунктів виділено два з
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чисельністю населення близько 2000 осіб. У селі Червона Кам’янка
Олександрійського району функціонує ВАТ Червонокам`янське ремонтнотранспортне підприємство, де проводиться виготовлення та ремонт вузлів та
деталей до машин і механізмів для тваринництва та рослинництва,
надаються послуги з техобслуговування та ремонту сільськогосподарських
машин. У с. Павлівка Світловодського району проводиться виробництво
устаткування спеціального призначення.
І. 5. Аграрно-індустріальні центри з розвитком будівельної
промисловості. До даної категорії віднесено три сільські населені пункти
підприємства яких спеціалізуються на виготовленні цегли, цементу,
штучного каменю, сумішей бетонних та іншої продукції.
І. 6. Аграрно-індустріальні центри з розвитком харчової
промисловості. До даної категорії належить найбільша кількість сільських
поселень – 87, що становить 8,7% від усіх сільських поселень області і в них
проживає 21,4% сільського населення. У сучасній структурі господарства
сільських населених пунктів переважає харчова промисловість, яка
характеризується широким асортиментом продукції.
Найбільші підприємства м’ясної промисловості зосереджені в
сільських
пунктах
Ульяновського,
Новоархангельського,
Добровеличківського,
Олександрійського,
Новомиргородського,
Долинського, Кіровоградського районів.
Олійно-жирова промисловість розвинулась в 11 населених пунктах по
всій території області.
Молочна промисловість менш потужно розвинена у порівнянні з
м’ясною. Найбільші підприємства зосереджено в Знам’янському,
Кіровоградському, Олексндрійському, Світловодському районах.
На Кіровоградщині розвинені борошномельна, хлібопекарська,
круп’яна промисловості. Кондитерську продукцію виробляє ТОВ «Три
Стар» у селі Черняхівкці Кіровоградського району.
У с. Межирічці Голованівського районі функціонує Межирічківський
вітамінний завод державної акціонерної компанії «УКРМЕДПРОМ».
ІІ. Аграрні центри які є низовою ланкою структури системи
розселення. Населені пункти виконують адміністративно-господарські
функції, мають обслуговуючі установи соціальної сфери, освітні та медичні
заклади, які забезпечують місцеві потреби. Мешканці зайняті в
сільськогосподарському виробництві та соціальній сфері. Таких населених
пунктів 289, що становить 28,8% від усіх сільських поселень області. Слід
відзначити, що поселення даного функціонального типу різняться за
чисельністю населення, рівнем розвитку сільського господарства та
соціальної сфери. Чисельність населення коливається в межах 53 – 5000
осіб. Поселення з найбільшою чисельність населення мають вигідне
транспортне розташування і добре розвинену соціальну сферу, що
позитивно вплине на їхній подальший розвиток.
III. Аграрні пункти – елементи низової ланки ієрархічної системи
розселення. Це невеликі за людністю (переважно до 200 осіб) сільські
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~66~

населені пункти, які не виконують адміністративних функцій, а більшість
населення зайняті в особистому підсобному сільському господарстві. Тут
майже не розвинена соціальна сфера. Таких сільських поселень 376, що
становить 37,4% від загальної кількості сільських поселень і у них проживає
5% сільського населення області. Серед поселень даного типу доцільно
виділити:
ІІІ. 1. Аграрні пункти з чисельністю населення 50 – 200 осіб, які не
виконують адміністративних функцій, населення зайняте переважно в
фермерських сільських та одноосібних сільських господарствах, незначна
частина населення зайнята у соціальній сфері (зв'язок, ФАПи, бібліотеки,
магазини), яка до того ж слаборозвинена.
ІІІ. 2. Аграрні пункти з чисельністю населення до 50 осіб, мешканці
яких зайняті в приватних аграрних селянських господарствах. Соціальна
структура не розвинена. Лише, як виняток, у окремих поселеннях є ФАПи,
пошта, бібліотеки, культові споруди. Таких населених пунктів в області 20%
і в них проживає 1% сільського населення. У віковій структурі населення
переважають особи старше працездатного віку і відсутні діти дошкільного
та шкільного віку. Найбільше таких поселень сконцентровано у
периферійних
районах
–
Бобринецькому,
Олександрійському,
Новоархангельському
Устинівському.
З
вищесказаного
можемо
передбачити, що сільські поселення даної категорії у майбутньому стануть
безлюдними і припинять своє існування або будуть перетворені на сезонно
заселені поселення.
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Бабич О.В. Функціональні типи населених пунктів Кіровоградської області.
У статті виділено і розкрито функціональні типи населених пунктів
Кіровоградської області на сучасному етапі їхнього розвитку. Визначення
функціональних типів базується на основі даних про чисельність і зайнятість населення,
обсяги виробленої продукції за видами промислової діяльності, адміністративний статус,
соціальний розвиток, а також їх системоорганізуюче значення та положення в системі
розселення.
Ключові слова: функціональні типи, поселення, система розселення, зайнятість
населення, галузі промисловості.
Бабич О.В. Функциональные типы населенных пунктов Кировоградской
области.
В статье выделены и раскрыты функциональные типы населенных пунктов
Кировоградской области на современном этапе их развития. Определение
функциональных типов базируется на основе данных о численности и занятости
населения, объеме продукции по видам промышленной деятельности, административном
статусе, социальном развитие, а также их системоорганизующее значение и положение в
системе расселения.
Ключевые слова: функциональные типы, поселения, система расселения,
занятость населения, отрасли промышленности.
Babich O.V. Functional types of settlements Kirovograd region.
The article highlighted and exposed functional types of settlements Kirovograd region at
the present stage of their development. Defining functional types based on data on the number
and employment, volume of production by type of industrial activity, administrative status,
social development, and their value systems of organizing and position in the settlement
system.
Keywords: functional types, settlement, settlement system, employment, industry.
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КОНЦЕПЦІЯ МІСЦЯ ЯК ЧИННИКА ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ
В УКРАЇНІ
Ключові слова: концепція місця, політична поведінка, електоральна географія

Вступ. Впродовж тривалого часу електорально-географічні
дослідження (як в Україні, так і за кордоном) зводилися до описовостатистичних технік відображення просторової диференціації політичних
уподобань населення, відслідковування динаміки підтримки виборцями
політичних партій і пояснення результатів окремих виборчих кампаній. З
одного боку, регулярні зведення результатів виборів за стандартизованими
територіальними одиницями якнайкраще підходить для статистичного
аналізу і гарантують об’єктивність результатів. Але з іншого, електоральногеографічні дослідженням часто бракує теоретичної бази для інтерпретації
результатів у ширшому суспільно-географічному контексті. Іншими
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словами, електорально-географічному аналізу часто бракує теоретичного
обґрунтування одержаних результатів, тобто універсальних моделей
електоральної поведінки, що могли б пояснювати просторові відмінності
електорального процесу не лише в масштабі однієї виборчої кампанії або
однієї країни з усталеним станом справ, а й у різних суспільно-географічних
контекстах [14, 22].
Аналіз публікацій. Спроби пошуку універсальних теоретичних
моделей електоральної поведінки на сьогодні вилилися у три найбільш
поширені течії. Перша пояснює електоральні процеси з позицій теорії
раціонального вибору і поділу населення за соціально-економічними
групами. Даний підхід асоціюється із теорією соціально-політичних
розломів С. М. Ліпсета та С. Роккана [27]. Друга – пояснює політичну
поведінку виборців особливостями усталеної політичної культури, що
виявляється сильнішою за раціональну економічну мотивацію. Витоками
теорій політичної культури стала праця Г.Алмонда та С.Верби
«Громадянська культура» [13], що пізніше набула ширших інтерпретацій.
Третя течія, хоча й є менш популярною, водночас якнайкраще відбиває
географічну специфіку електоральної поведінки, базується на концепції
місця як чинника, що визначає політичні орієнтації та поведінку виборців.
Дана модель спирається на розробки американського політико-географа
Дж. Егню і апробована на комплексному аналізі багаторічної електоральногеографічної ситуації в Італії [10–12].
Перші дві течії знайшли широке відображення у роботах, присвячених
аналізу регіональної політичної поляризації в Україні. Наприклад,
пояснення електоральної ситуації соціально-економічною категоризацією
населення присутнє у роботах О. О. Козуба [4], О. В.Михайлича [6], А. П.
Литвина [5], Дж. О’Лафліна [28] та ін. Значно більш поширеним підходом є
інтерпретація регіональних політичних розломів з позицій концепції
політичної культури. До цього напряму можна віднести праці А. П. Голода
[1], О. С.Зубченка [3], М. С.Дністрянського [2], С. Бірч [17], І. Качановскі
[25] та ін. Однак, ні соціально-економічна структура населення, ні
абстрактні уявлення щодо політичної культури не дають вичерпного
змістовного пояснення електорально-географічним відмінностям на
території України [15, 19]. Низка авторів вдається до спроб синтезу моделі
раціонального електорального вибору на основі приналежності до різних
соціально-економічних груп населення (так званий «екологічний» підхід) та
теорій політичної культури, наприклад К. В. Черкашин [8], С. Бірч [16],
А. П. Голод [1], В. Б. Шишацький [9], А. О. Подольський [7]. Водночас,
концепція місця як інтегрального чинника, що визначає особливості
політичної, у т.ч. електоральної, поведінки практично не знайшла
відображення у роботах, присвячених проблемам електоральної географії
України.
Постановка завдання. У даній роботі деталізується сутність та
основні положення концепції місця як інтегрального суспільногеографічного чинника політичної поведінки Дж. Егню та робиться спроба
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окреслити можливості її застосування для пояснення електоральногеографічних процесів в Україні.
Виклад основного матеріалу. Роль географічних чинників у
політичних процесах, зокрема у електоральній поведінці населення,
лишається невирішеним питанням. Зазвичай, наукове пояснення масової
політичної поведінки потрапляє у коло інтересів соціології та політології.
Впродовж ХХ ст., у процесі компартменталізації суспільних дисциплін,
роль географії зводилася до хорологічного аналізу, тобто фіксації
просторових відмінностей у поширенні того чи іншого явища, зокрема
підтримки різних партій на виборах. Водночас, на питання чому і як
відбувається просторове структурування політичного життя мали давати
відповіді універсальні соціологічні та політологічні теорії, такі як, скажімо,
теорія суспільно-політичних розломів С. М. Ліпсета та С. Роккана [27],
теорія партійної ідентифікації [18] тощо.
Основоположною концепцією масової поведінки у соціальних науках
впродовж більшої частини ХХ ст. була і лишається дотепер теорія
раціонального вибору, згідно якої кожен індивід за умови вільного вибору
завжди обирає той варіант, котрий дозволяє йому підвищити рівень
власного матеріального благополуччя. Оскільки вивчення раціонального
вибору на індивідуальному рівні для пояснення масових політичних
процесів є технічно неможливим, дослідники вдалися до так званого
екологічного підходу [24], згідно котрого можна поділити суспільство на
групи, кожна з яких має спільний, так би мовити «усереднений»
раціональний інтерес (наприклад робітничий клас буде зацікавлений у
посиленні державного контролю за умовами праці, представник
національної меншини – у лібералізації мовної політики і т.п.). І якщо на
індивідуальному рівні можливі відхилення від «нормальної» для даної
соціальної групи моделі поведінки, в цілому «популяція» (звідси назва
підходу – “екологічний”) має поводити себе прогнозовано. Відповідно,
географічні відмінності політичного життя відбивають нерівномірний
просторовий розподіл різних соціальних груп населення. Завдання ж
дослідника, що займається електоральною географією? зводиться до
грамотного підбору змінних (тих соціальних протиріч, котрі гіпотетично
визначають політичні преференції виборців) та виявлення кореляцій цих
змінних із просторовими відмінами політичного волевиявлення.
У низці випадків екологічний підхід давав непогані результати,
наприклад стосовно електорально-географічної ситуації у Нідерландах [30],
Великобританії [21], Новій Зеландії [23] тощо. Проте, трапляються і
випадки, коли соціально-економічна категоризація населення не може
пояснити наявних електоральних результатів, як, наприклад електоральна
ситуація у США [29], Італії [12], Україні [19, 25]. Такі випадки дають
підставу стверджувати, що конкретні суспільно-географічні умови можуть
впливати на політичні процеси у спосіб, що не піддається поясненню
раціональним вибором у відповідності до соціально-економічної структури
населення у рамках екологічного підходу. Іншими словами, підтверджується
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відомий слоган Д. Мессі «географія має значення», не лише як галузь, що
статистично констатує просторові відміни універсальних законів соціології,
але і як дисципліна, що здатна пояснювати сутність суспільних, у даному
випадку електоральних, процесів.
Найбільш
поширеним
напрямом
електорально-географічних
досліджень, що спирається на принцип географічної унікальності
політичного розвитку, є концепція політичної культури. Поняття політичної
культури має доволі широкий спектр інтерпретацій. Так Г. Алмонд і
С. Верба виділили три типи громадянської культури залежно від того,
наскільки активний інтерес проявляють громадяни до політики і наскільки
активно беруть участь у підтримці уряду або опозиційних рухах [13],
Л. Дайамонд розглядав вплив місцевих традицій на здатність суспільства
створювати ефективні демократичні інститути, Д.Кертцер розглядав
політичну культуру у площині історичних та етнонаціональних процесів
[20].
Однією з головних тез послідовників теорії політичної культури є
твердження, що історично сформовані суспільні норми і традиції соціальних
відносин виявляються більш впливовим чинником політичної поведінки,
ніж раціональні міркування. Якщо теорія раціонального вибору передбачає,
що під час кожної нової виборчої кампанії виборець аналізує усі можливі
переваги і недоліки від обрання того чи іншого кандидата або партії, то
концепція політичної культури стверджує, що виборці мають досить
стабільні, історично сформовані політичні преференції, що мало
змінюються у коротко- і середньостроковій перспективі. Але навіть у
класичних прикладах країн, де маолдинамічна політична ситуація
пояснюється місцевою політичною культурою трапляються різкі зміни
електорально-географічної ситуації, наприклад перегрупування (у т.ч. і
географічне) Республіканської та Демократичної партій у США, зміна
політичного ландшафту Італії у 1990-их рр., переорієнтація електорату
Південно-Східної України з лівих (Комуністична партія України) на
ліберально-олігархічні сили (блок ЗаЄДУ, Партія регіонів) наприкінці 1990их та початку 2000-их рр.
Другою вадою теорій політичної культури є їх схильність уникати
детального аналізу у чому саме полягають місцеві культурні особливості і за
допомогою яких механізмів вони формуються. Наприклад, поширена теза
про те, що захід України має більш яскраво виражені демократичні цінності
через довшу історію перебування поза межами Російської імперії і пізнішого
входження до СРСР виглядає інтуїтивно логічною. Разом з тим таке
твердження може бути доволі дискусійним, адже на рівні повсякденних
практик управління клієнтилістська модель поведінки мало чим
відрізняється від ситуації у східних областях. Справді, західні області
голосують проти комуністичної ідеології та проросійських партій, проте
Закарпаття, що найпізніше увійшло до складу СРСР, і яке, серед інших
західноукраїнських земель, у період між 1920 та 1945 рр., перебуваючи у
складі Чехословаччини, відзначалося найбільш ліберальним політичним
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режимом, сьогодні демонструє стабільну тенденцію до клієнтилістського
голосування (підтримка СДПУ(о) у 1998 р., Нашої України у 2007 р.,
найвища серед західноукраїнських областей підтримка В. Януковича (понад
41%) у 2010 р. та Партії Регіонів у 2012 р. (майже 31 %). Таким чином
можна припустити, що механізми формування масових електоральних
преференцій є складнішими ніж проста кореляція із перебуванням під
владою тієї чи іншої держави, як стверджують деякі дослідники [17, 25].
Американський політико-географ Дж. Егню сформулював доволі
оригінальну концепцію місця як інтегрального чинника електоральної
поведінки [11]. Хоча досі вона не отримала широкого застосування у
дослідженнях з електоральної географії України, на нашу думку вона
становить особливий інтерес з кількох причин. По-перше, дана концепція
якнайкраще відбиває механізми формування регіональних (або місцевих)
форм політичної поведінки населення і тим особливо цікава для географів.
По-друге, вона пропонує місток між уявленнями про загальний соціальний
контекст та індивідуальним рівнем мотивації виборців.
В основі концепції місця як суспільно-географічного контексту
лежить уявлення про те, що кожна людина, роблячи політичний вибір,
керується раціональними міркуваннями, але раціональність може суттєво
відрізнятися залежно від місцевих умов. Дж. Егню досить критично
сприймає спроби пояснювати електоральну географію на основі соціальної
катетеризації виборців (поділ на класи, етнічні групи, вікові категорії тощо –
“census categories”), зауважуючи, що формальна приналежність людини до
певної категорії зовсім не передбачає того світогляду та політичної
поведінки, які асоціюється із цією групою. З одного боку, соціальна
категоризація населення, що здійснюється на підставі переписів штучно
відносить людей до наперед заданих науковцями категорій, котрі у ряді
ситуацій можуть бути позбавлені реального змісту. Якщо наприкінці ХІХ та
початку ХХ ст. у країнах Заходу робітничі та профспілкові рухи
відзначалися високою політичною активністю, мобілізували електорат серед
пролетарських верств населення, віднесення виборця до робітничого класу
за родом занять мала реальний зміст. У другій половині ХХ та на початку
ХХІ ст., коли профспілкова активність суттєво послабшала, матеріальний
добробут робітників зріс і рівень їх політичної мобілізації знизився,
робітники, ідучи на вибори, часто керуються зовсім іншими мотивами, ніж
відстоювання пролетарської ідеології. Більше того, у ряді досліджень
зафіксовано «ірраціональне» голосування промислових районів за політичні
партії, що відстоюють інтереси капіталу [10].
Спроби пояснювати регіональні відмінності політичних уподобань
міцно укоріненою політичною культурою, з точки зору Дж. Егню, також не
витримують перевірки фактичними даними, оскільки така перспектива
виключає можливість швидких електоральних змін. З іншого боку, у ряді
випадків спостерігаються досить стабільні форми регіональної підтримки
політичних сил, що у певних умовах не реагують на зміни соціальноекономічних умов. На думку Дж. Егню, місцевий соціальний контекст
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формує раціональність виборців, що має сенс лише у конкретних суспільногеографічних умовах. Він виділяє шість груп чинників, котрі у кожному
окремо взятому суспільно-географічному середовищі визначають характер
політичних переконань населення. До них відносяться:
1). Середовище повсякденного життя, або коло щоденного спілкування
людини (іноді у літературі цей чинник називається “ефектом сусідства”).
2). Особливості типового для певної місцевості суспільного поділу
праці (ця група чинників визначає класову структуру та особливості
взаємозв’язків даної місцевості у ширшому контексті соціальних та
економічних відносин).
3). Межі інформаційних та комунікативних потоків (будь-які межі, що
перешкоджають вільному обміну інформацією – від транспортної
доступності та візових обмежень, що утруднюють особисте спілкування, до
мовних бар’єрів та комп’ютерної неграмотності).
4). Вплив держави, що створює правове поле, має апарат примусу та
перерозподіляє ресурси між різними частинами суспільства і територіями.
5). Наявні соціальні протиріччя та напружені відносини (між класами,
етнічними або расовими групами тощо).
6). Асоціювання певних політичних сил з тією чи іншою місцевістю чи
з якоюсь специфічною проблемою.
Ці групи чинників діють на трьох рівнях: локальне життя, взаємодія з
іншими територіями та суб’єктивне “відчуття місця” – усвідомлення своєї
приналежності до певної місцевості, народу, соціальної групи і т.д.
Фактично, ці групи чинників визначають коло спільних для певної
території повсякденних проблем, лінії конфліктів (що можуть виходити за
межі концепції розломів Ліпсета-Роккана), а також окреслюють
комунікативне поле, у якому відбувається обмін думок, поширення
ідеологій, мобілізація виборців. Таким чином, хоча наведені вище групи
чинників є універсальними, результат їх сукупної дії виявляється
унікальним у кожній окремо взятій місцевості, оскільки їх конкретна
комбінація, відносна сила, а також суб’єктивна значущість будуть
відрізнятися у різних суспільно-географічних контекстах.
На нашу думку, даний підхід може дати непогані результати при
вивченні електорально-географічних процесів в Україні. В умовах, коли
більшість проведених досліджень підтверджують, що формальна соціальноекономічна категоризація населення не пояснює регіональних політичних
протиріч і електоральні географи тяжіють до пояснення електоральної
поляризації різною політичною культурою заходу і сходу України, більш
детальний аналіз суспільно-географічного контексту, як поточного, так і у
історичній ретроспективі, дозволив би суттєво поглибити уявлення про
зміст та механізми формування політичних орієнтацій та цінностей
електорату у різних регіонах України. Крім того, застосування концепції
місця може сприяти поясненню відмін у політичній поведінці на нижчому
територіальному рівні, наприклад відміни між Волинню, Галичиною,
Буковиною та Закарпаттям, або індустріальними та сільськими районами на
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сході та півдні України, між індустріальними містами Донбасу та
Причорномор’я тощо.
Висновки.
Електорально-географічні
дослідження
України
потребують вдосконалення теоретико-методологічної бази і виходу за межі
статистично-описових підходів. Переважаюча на сьогодні концепція
відмінної політичної культури заходу і сходу України вимагає
доопрацювання, зокрема деталізації змісту політичних цінностей, що
характеризують той чи інший тип політичної культури, та пояснення
механізмів їх формування. Концепція місця як інтегрального суспільногеографічного чинника, що визначає політичний світогляд певної
місцевості, може дати непогані результати за умови відтворення
регіонального (сучасного та історичного) контексту, зокрема специфічних
економічних,
соціальних
та
інформаційно-комунікативних
умов
життєдіяльності населення.
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Брайчевський Ю. С. Концепція місця як чинника електоральної поведінки та
регіональна політична поляризація в Україні.
Розглянуто сутність концепції місця як інтегрального суспільно-географічного
чинника, що визначає формування регіональної та місцевої специфіки електоральної
поведінки населення та обґрунтовується можливість її застосування для вивчення
електорально-географічної ситуації в Україні.
Ключові слова: концепція місця, політична поведінка, електоральна географія.
Брайчевский Ю. С. Концепция места как фактора электорального поведения
и региональная политическая поляризация в Украине.
Рассмотрена концепция места как интегрального общественно-географического
фактора, определяющего формирование региональной и местной специфики
электорального поведения населения, а также обосновывается возможность ее
применения для изучения электорально-географической ситуации в Украине.
Ключевые слова: концепция места, политическое поведение, электоральная
география.
Braychevskyy Yu. S. The concept of place as a factor of electoral behavior and
regional political polarization in Ukraine.
The article focuses on the concept of place as an integral human-geographic factor
shaping regional and local electoral behavior and considers its potential for the analysis of
electoral geography in Ukraine.
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Вступ. Постановка проблеми. Історичний національний досвід
виникнення, створення та функціонування органів самоорганізації
населення, на жаль, мало привертав увагу вчених протягом багатьох років.
Така ситуація, пояснюється тим, що більша частина існування органів
самоорганізації, на території сучасної України припадає на період існування
радянського режиму, що є мало схожим на існування сучасних органів
самоорганізації в напрямку демократичного розвитку. Про те, виникнення
органів самоорганізації населення минулого завдячує тогочасним кризовим
ситуаціям, що склалися навколо житлового питання та благоустрою
території. Наявність певних аналогій із сьогоденням дозволяє стверджувати,
що вивчення досвіду їхнього функціонування на попередніх етапах надає
можливості для використання найбільш вдалих ідей минулого для
розбудови сучасного інституту самоорганізації населення [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день
науковцями розроблено велика кількість робіт щодо органів самоорганізації,
більша частина яких має юридичний нахил і слугує підґрунтям для окремих
висновків, окремих досліджень. Серед науковців, що досліджують
суспільно-географічні аспекти процесів, що відбуваються в суспільстві,
вивчення даної теми відсутнє. Комплексному досліджую історії виникнення
органів самоорганізації населення в Україні присвячені роботи Винокурова
Ю.О., Мішиної Н.В., Орловського О.С., Крупника А.С.
Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є дослідження
історичних етапів виникнення органів самоорганізації населення, суспільногеографічні особливості розвитку та сфери діяльності органів
самоорганізації населення в Україні.
Виклад основного матеріалу. Бажання населення покращити свої
соціальні умови проживання та вирішити проблеми, що виникають навколо,
стали чи не найпершим стимулом для об’єднання населення.
Самоорганізація населення на території сучасної України має давню
історію, про те функціонування перших історичних аналогів органів
самоорганізації розпочалось в кінці ХІХ – початку ХХ століття.
На різних етапах свого розвитку органи самоорганізації населення
(цей термін поширюється з 2001 р., коли було прийнято Закон України „Про
органи самоорганізації населення”) носили різні назви: “територіальні
квартальні, дільничні і підрайонні депутатські групи міських та районних
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Рад”, “селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети
громадської
самодіяльності
населення”,
“ради
територіального
громадського самоврядування”, “загальні збори громадян за місцем
проживання” [4].
Дослідниками історії самоорганізації населення виділяються такі
основні періоди розвитку органів самоорганізації населення:
1.
Територіальні депутатські групи (кінець 1920-х – 1940-і роки) –
закладення основ радянської моделі самоврядування на рівні будиноквулиця-квартал-мікрорайон.
2.
Комітети сприяння експлуатації будівель при домоуправліннях (1950-і
роки) – відбувається повоєнний процес відновлення органів територіального
самоврядування.
3.
Домові, вуличні, квартальні громадські комітети самодіяльності
населення (1960-1980 рр.) – поширена форма громадського самоврядування,
яка мала досить значний потенціал щодо покращення життя мешканців та
вирішення багатьох їхніх проблем, але через недоліки адміністративнокомандної системи не змогла діяти ефективно. Часто використовувалась
районними радами народних депутатів та виконкомами для залучення
міського населення як безплатної робочої сили до різних господарських та
ремонтних робіт.
4.
Органи територіального громадського самоврядування (ради і
комітети мікрорайонів, житлових комплексів, будинкових, вуличних,
квартальних, селищних, сільських комітетів). На цьому етапі відбувається
боротьба за реальне самоуправління: стихійне виникнення рад і комітетів
самоврядування населення, невизначеність їхнього правового статусу,
конфлікти з місцевими компартійними органами, виконкомами міськрад та
ЖЕКами. Після прийняття Закону СРСР “Про загальні засади місцевого
самоврядування і місцевого господарства в СРСР” у квітні 1990 р.
відбувається збільшення кількості комітетів, розширення їхніх функцій,
географії діяльності (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.
5.
Сучасний етап: вдосконалення законодавства з місцевого
самоуправління, звільнення від тотального контролю з боку місцевих
державних органів влади (з середини 1990-х рр.).[4]
Виникнення сучасних аналогів органів самоорганізації населення, на
думку вчених розпочалося з появи в 1917 році самоорганізаційних міських
утворень для захисту своєї безпеки і майна у багатоквартирних будинках.
[2] Самоорганізація населення з метою вирішення житлового питання у
містах відбувалася переважно як самоорганізація за інтересами, а не за
місцем проживання, й реалізовувалася через утворення благодійних
організацій, будівельних товариств, артілей. Вони виникали і діяли
відповідно до державної програми, спрямованої на покращання житлового
становища незахищених верств населення і мали виключно громадську
природу. Такі інститути стали підґрунтям для створення перших міських
органів самоорганізації населення, які також мали громадську природу.
Зусиллями влади відбувалося також утворення органів самоорганізації
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населення в сільській місцевості, що мали назву ‐ комбіди (комітети
бідноти). Курс на залучення населення до управління місцевими справами
було взято у 1920-ті роки і акцентувалось на розвитку форм громадської
самодіяльності робітничих і селянських мас (як одному зі засобів зміцнення
зв’язку державних органів влади з населенням).
В період НЕПУ державну політику було спрямовано на підтримку всіх
видів кооперації. Держава сприяла самоорганізації населення у житлові
кооперативи для вирішення житлових питань і в житлово-орендні – для
вирішення питань благоустрою. Житлово-орендні кооперативи, включали
більше, ніж один будинок, стали прообразами вуличних, квартальних тощо
комітетів. Такі формування з’явилися досить стихійно – за ініціативи
населення, у ході пов’язаної з початком індустріалізації, боротьби за
покращання не тільки житлових умов, але й благоустрою, особливо в
промислових містах. У перші роки існування для них не було навіть єдиної
назви. Із часом, за аналогією з «домовими комітетами», ці інститути почали
іменувати вуличними, квартальними, дільничними та ін. комітетами [4].
В цей період проходило створення так званих секцій. В кожну секцію
входили делегати – представники фабрично-заводських колективів,
делегатських зборів робітниць, місцевих організацій молоді тощо, тобто
наголос робився не стільки на класовому, а більше на виробничотериторіальному принципі формування (підприємства певного району), що
сприяло активному розвитку самоорганізації населення в промислових
регіонах.
З формуванням міських районних рад у 1927 році, поширилось
створення депутатських груп міських та районних в містах Рад. Ці групи
мали завданням залучати населення до робіт з благоустрою, озеленення
вулиць, впорядкування місць загального користування, розвивати
самодіяльність тощо.
В 1935 році було затверджено нове “Положення про територіальні –
квартальні, дільничні і підрайонні – депутатські групи міських та районних
Рад УРСР”. Головним завданням територіальних груп було залучення
мешканців до участі в проведенні політично-господарських кампаній, за
збереженням житлового фонду, економним витрачанням електроенергії та
води, своєчасним надходженням квартплати; поліпшення культурнопобутових умов, про санітарне впорядкування приміщень та озеленення
вулиць; боротьба з обважуванням і обмірюванням у торговельній мережі;
сприяння роботі всіх культурних і побутових закладів, перевірка стану
протипожежної безпеки.
У 1937 р. розвиток міських органів самоорганізації населення дещо
гальмується. В наступні роки спостерігалося різке зниження інтересу
держави до цих органів, і, як наслідок, – занепад більшості з них (переважно
тих, що були створені з ініціативи державних органів, а не населення).
В повоєнні роки з’являються Комітети сприяння експлуатації будівель
при домоуправліннях. Такі комітети обиралися на загальних зборах жильців
будинків, корпусів, під’їздів для “сприяння житлово-експлуатаційній
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організації у її роботі щодо забезпечення збереження житла та його
подальшого благоустрою; поліпшення житлових умов трудящих і
зразковому утриманню квартир, будинків, дворів, прибудинкових ділянок та
об’єктів благоустрою”.
Особливим періодом в розвитку форм самоорганізації населення стали
1960-1980 роки – принципи роботи та їх досвід діяльності в значній мірі
використовуються й сьогодні. Це були домові, квартальні, вуличні,
мікрорайонні громадські комітети самодіяльності [4] .
До 1975 року в різних областях УРСР такі комітети мали свої
регіональні Положення про діяльність, зі своїми регіональними
особливостями. Високих успіхів у напрямку розвитку локальних території
вдалося досягнути територіальним громадам промислових районів.
Обласна Рада Донецької області затвердила Положення громадської
ради в якій зазначалось, що громадська рада мікрорайону об’єднує окремий
жилий квартал або робітниче селище, яке має свій своєрідний центр з
закладами культури, охорони здоров’я, школами, підприємствами торгівлі,
побуту та комунального обслуговування. Ця самодіяльна організація
проводила роз’яснювальну роботу серед населення з вивчення законів,
рішень виконкомів, організаційну роботу з їх виконання, готувала до
активної участі в благоустрої міст і селищ, допомозі державним органам з
покращення медичного, торговельного, побутового і комунального
обслуговування; боротьбі з порушниками громадського порядку, проводила
роз’яснювальну роботу серед пенсіонерів, домогосподарок і підлітків, з
організації дозвілля дітей, розгляду скарг і пропозиції, мобілізації
мешканців на сільськогосподарські роботи в колгоспах і радгоспах тощо”.
На початку 1970-х років в містах УРСР існувала досить велика мережа
громадських комітетів самодіяльності. Наприклад, в Сумах на 1 січня 1972
р. працювало 92 квартальних комітети, в містах Донецької області на 1971 р.
було створено 334 громадські ради, до яких обрано 6 290 чоловік.
Робота комітетів 1960-х – початку 1970-х концентрувалася переважно
на благоустрої території, піклуванні про дітей та ветеранів, ремонтних
роботах. Переважно всі заходи фінансувалися за рахунок самих мешканців,
залученню громадян до добровільних робіт сприяла загальна атмосфера
суспільного ентузіазму, притаманна цьому періоду.
Наприклад, громадський комітет при домоуправлінні № 9 міста
Луганськ в 1968 році організував впорядкування і озеленення вулиць,
дворів, обладнання дитячих майданчиків, домігся відкриття медичного і
молокороздаткового пунктів для дітей, кімнат для дозвілля учнів у
позашкільний час тощо.
В 1970 році силами будинкових, вуличних, квартальних громадських
комітетів, тільки в Донецькій області було побудовано і відремонтовано 471
864 кв. метрів шляхів, 283 074 кв. метрів тротуарів, встановлено 4045
водорозбірних колонок, побудовано 336 колодязів, 142 мости, 375
агітмайданчиків, висаджено 1 151 000 дерев [4].
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В межі діяльності громадської ради Радянського мікрорайону
м. Харцизьк Донецької області входило 36 вулиць, переважно з
індивідуальною забудовою з населенням 7 тисяч чоловік. Свою діяльність
громадська рада розпочала з організації тротуарів, яких більшість вулиць не
мала. На вулицях було висаджено більше 6 тисяч декоративних та
фруктових дерев, за власної ініціативи та власні кошти громадська рада
вирішила питання будівництва водогону з обов’язковою особистою участю
в будівництві членів ради та мешканців мікрорайону. За ініціативою
громадської ради було побудовано у різних кварталах дитячі майданчики та
5 санітарних постів, які слідкували за чистотою та порядком на вулицях.
Крім того, у мікрорайоні створили свій хор, пересувну бібліотеку,обладнали
волейбольні та баскетбольні майданчики, футбольне поле, проводились
свята вулиць, свята зими, зустрічі з ветеранами війни.
Громадську раду мікрорайону “Черемушки” (м. Донецьк) було
створено в 1963 році в складі 27 чоловік. До ради увійшли 28 квартальних та
10 будинкових комітетів, до яких обрали більше 300 чоловік. В складі ради
було 4 секції: 1) благоустрою та збереження житлового фонду; 2) торгівлі,
громадського харчування та побутового обслуговування населення;
3)культурно-масової роботи; 4) адміністративна. Громадською радою було
поставлено перед собою завдання зробити мікрорайон самим “зеленим ” у
місті, на виконання якого мешканцями було розроблено карти-схеми
висадження дерев та декоративних квітів. Також громадською радою було
проведено ремонт та підготовку до опалювального сезону всіх котелень
мікрорайону взяла. Учасники Ради проводили конкурси на кращого
господаря квартири, допомагали ветеранам та інвалідам з придбанням
необхідних речей та ліків за власний рахунок, організувала майстерню
побутового обслуговування, слідкували за якістю послуг у торгівельній
мережі [4].
Великий вплив на розвиток органів самоорганізації населення мало
затвердження “Положення про громадські селищні, сільські, вуличні,
квартальні, дільничні, домові комітети в УРСР” та зміни 1981 р. до нього.
Положення яскраво відображало підходи до вирішення проблем місцевого
територіального самоврядування радянської доби і мало вагомий вплив на
майбутні документи щодо форм самоорганізації населення.
Статтею 1 проголошувалось основне завдання цих рад: “Селищні,
сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети є органами
громадської самодіяльності населення, основне завдання яких полягає в
широкому залученні громадян до вирішення питань державного,
господарського і соціально-культурного будівництва, віднесених до відання
Рад народних депутатів”. Громадські комітети створювались за певними
територіальними ознаками (Ст. 2) й класифікувались наступним чином:
селищний, сільській комітет – в межах території селища, села що не є
адміністративним центром відповідної Ради народних депутатів; вуличний,
квартальний комітет – в межах території кварталу, кількох, однієї або
частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
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дільничний комітет – в межах території окремого мікрорайону, житловоексплуатаційної організації в містах і селищах міського типу; домовий
комітет – в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському
житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.
Для виконання поточної роботи (Ст. 14) могли створюватись
відповідні секції (з благоустрою та санітарії, культурно-масової роботи, по
роботі серед дітей і підлітків, з пожежної безпеки тощо). На 1985 р. офіційно
в СРСР існувало 652 000 домових й вуличних комітетів.
Новим етапом розвитку сучасних органів самоорганізації населення
стали 90-ті роки з приходом нових демократичних змін в українському
суспільстві. 7 грудня 1990 р органи СОН було включено до системи
місцевого самоврядування під назвою «органи територіального
громадського самоврядування». Їх було звільнено від безпосереднього
керівництва з боку КПРС, місцевих рад та їх органів, однак останні поки що
мали право об’єднувати й координувати діяльність органів СОН. Такі зміни
стали першим поштовхом розвитку органів самоорганізації населення у
напрямку самостійної та демократичної роботи населення для покращення
сфери власного проживання та розвитку території свого проживання.
В 2001 р. було прийнято Закон України “Про органи самоорганізації
населення”. Орган самоорганізації населення, за законом, є однією з форм
участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у
вирішенні окремих питань місцевого значення.
На сьогоднішній день, до органів самоорганізації населення належать
будинкові, вуличні, квартальні комітети, ради мікрорайонів, житлових
комплексів та ін. Вони діють винятково в межах частини території громади
й об’єднують населення на основі спільної роботи з виконання певних задач
у галузі обслуговування суспільних потреб громадян, задоволення їх
культурно-побутових і інших запитів.
Основними
завданнями
органів
самоорганізації
населення
визначаються: створення умов для участі жителів у вирішенні питань
місцевого значення; задоволення соціальних, культурних, побутових та
інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку
відповідної території, інших місцевих програм.
Якщо за Положенням 1975 р. збори щодо утворення цих органів
ініціювались виконкомами відповідних рад народних депутатів, то згідно
закону 2001 р. ініціаторами є лише мешканці відповідної території.
Саме з 2001 року діяльність органів самоорганізації стає повністю
спрямованою на покращення соціально-житлового питання населення та
суттєво впливає на соціально-економічний розвиток території на якій вони
проживають, привертаючи увагу інвесторів та органів влади.
На сьогоднішній день, органи самоорганізації населення є повністю
залежними від бажань та рішень мешканців. В порівнянні зі своїми
попередниками сучасні органи самоорганізації мають “ширші” можливості
для умов проживання своїх учасників. Якщо за весь період свого існування
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органи самоорганізації населення утворювалися здебільшого в міській
місцевості, а особливо в промислових регіонах, то на сучасному етапі
розвиту велика кількість органів самоорганізації населення створена в
сільській місцевості для виконання ідеологічної, сервісної, інвестиційної,
інтегративної функції, а також функції соціального захисту та розвитку
території.
У своїй діяльності органи самоорганізації опираються на законодавчу
базу та мають підтримку зі сторони державних органів. Органами
самоорганізації населення створюються асоціації, угрупування діяльності
декількох територіальних одиниць, вносяться в установленому порядку
пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць
і проектів місцевих бюджетів, проводиться обмін досвідом між органами
самоорганізації різних регіонів та іноземними колегами, приймають участь у
міжнародних та національних програмах розвитку локальних територій, що
позитивно впливає на розвиток сучасного суспільства та подає позитивний
приклад для інших територіальних громад.
Висновки. Створення органів самоорганізації населення пройшли хоч
і короткий шлях, але досить складний в напрямку свого становлення.
Органи самоорганізації населення в Україні утворилися завдяки житловим
проблемам та незадовільній ситуації проживання населення на початку
етапу створення радянської державності. Перші аналоги органів
самоорганізації населення виникли в містах на основі інтересів населення і
мали громадську природу, що давало змогу жителям розв’язувати питань які
безпосередньо стосуються умов їхнього життя. Згодом діяльність органів
самоорганізації населення стала елементом діяльності державних органів і
корегувалась в напрямку який був визначений “правельним” державними
органами, що спричинило публічну природу органів самоорганізації того
часу. В сільській місцевості виникнення органів самоорганізації населення
прослідковувалось рідше, що було спричинене: відсутністю певних
елементів
житлово-комунального
господарства;
відсутністю
багатоповерхових будинків; наявністю специфічних проблем, що пов’язані
зі благоустроєм території та міською житловою інфраструктурою. На
сьогоднішній день, органи самоорганізації мають дещо інші функції та
можливості. Функціонування органів самоорганізації є діяльністю на
локальному рівні на основі бажання мешканців території з урахуванням
сучасних технології та розуміння, що їх діяльність на місцевому рівні є
відголоском у розвитку всього регіону.
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Вступ. Постанова проблеми. Здоров’я є найважливішою цінністю в
житті людей і залежить від багатьох чинників: кліматичних умов, стану
навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування та їх
якістю, соціально-економічних умов, а також стану медичної
інфраструктури і рівня медичного обслуговування. Стан здоров’я населення
є
своєрідним
дзеркалом
соціально-економічного,
екологічного,
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~83~

демографічного, санітарно-гігієнічного стану та добробуту країни і має
регіональні відміни в Україні, які сформувалися під впливом ряду чинників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань
функціонування та розвитку медичної географії в Україні присвячені праці
В. Шевченка, В. Барановського, О. Шаблія, Л. Шевчук, В. Гуцуляк, Л.
Нємець, Н. Мезенцевої та інших вчених. Однак актуальним залишається
суспільно-географічне вивчення чинників, що зумовлюють регіональні
відміни захворюваності населення в Україні, постійно змінюються та
трансформуються. Зокрема, це стосується групи соціально-економічних
факторів, для яких характерні зміни напрямків та інтенсивності впливу.
Формування цілей, постановка завдання. Метою написання статті
є розкриття сутності та регіональних особливостей впливу соціальноекономічних факторів на стан здоров’я населення України.
Виклад основного матеріалу. Виникнення хвороб та особливості їх
поширення визначаються соціально-економічними причинами, природногеографічними
передумовами,
історичними
та
географічними
особливостями [1].
Американський вчений Роббінс класифікував чинники впливу на
здоров’я населення і виділив чотири їх групи: спосіб життя; біологічні
фактори; стан навколишнього середовища; обсяг і якість медичної
допомоги. Інтенсивність впливу вказаних груп факторів коливається в
значних межах. Так, на спосіб життя (паління, неправильне харчування,
зловживання алкоголем, шкідлива праця, стреси, гіподинамія, поганий
побут, наркотики, неповна чи багатодітна сім’я, гіперурбанізація тощо)
приходиться 51-52% впливу, на навколишнє середовище (забруднення
повітря, води, їжі, ґрунту, рівень радіації, електромагнітні поля) – 20-21%,
на біологічні чинники (спадковість, конституція, стать, вік) – 19-20%, на
медичні чинники (щеплення проти інфекцій, медичні обстеження, якість
лікування) – 8-9%. Отже, найголовнішим напрямком зусиль щодо
збереження та зміцнення здоров’я населення повинно бути покращення
способу життя людей і стану навколишнього середовища. Це проявиться у
поліпшенні соціально-економічних, природно-екологічних, соціальнобіологічних
умов
життєдіяльності
населення
та
ефективному
функціонуванні медичної сфери.
Л. Нємець та Г. Баркова виділяють наступні групи факторів впливу на
стан здоров’я населення і розвиток медичної системи: суспільногеографічні; історичні (типи населення, звичаї, традиції); економічні
(державне фінансування галузі, доходи та витрати населення тощо);
демографічні (природний рух та міграції населення); соціальні (соціальна
інфраструктура, рівень життя, умови праці, можливості оздоровлення);
екологічні [2].
На нашу думку, до основних чинників, які впливають на формування
та стан здоров’я населення, відносяться [1]:
− спадковість і генетичний фонд;
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− спосіб життя населення (паління, вживання алкоголю, наркотиків,
неправильне харчування, стреси, шкідлива праця, незадовільні умови
побуту, гіперурбанізація, гіподинамія, неблагополучне середовище);
− демографічне навантаження (тривалість життя, середній вік життя,
рівень смертності, статево-вікова структура населення, активність
міграційних процесів);
− рівень розвитку медичної системи та охорони здоров'я населення
(забезпеченість
медичною
інфраструктурою
та
медичними
фахівцями);
− стан навколишнього середовища (забруднення атмосферного повітря
стаціонарними та пересувними джерелами, забруднення грунтів,
поверхневих та підземних вод, поводження з відходами);
− рівень соціально-економічного розвитку території та рівень життя
населення (ВВП та ВНП на душу населення, експортно-імпортні
відносини, спеціалізація регіонів, рівні безробіття та зайнятості,
доходи та витрати населення, сформованість середнього класу);
− управлінські рішення щодо розвитку охорони здоров'я.
В останні роки зростає вплив соціально-економічних факторів, а
особливо якості життя населення на стан його здоров'я. Це поняття
характеризує ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людей у
суспільстві, тобто міру його благополуччя і добробуту.
Індикатором рівня добробуту країни є показник ВВП на душу
населення. У 2011 році показник ВВП на душу населення в Україні становив
3 615$. Цей показник в Україні у 1,6 разів нижчий, ніж у Білорусії, у 3,6
разів нижчий, ніж у Росії. У Європі Україна випередила лише Молдову та
Косово за даним показником.
На якість та рівень життя населення впливають його доходи. За
офіційною статистикою у 2011 році наявні доходи українців склали 971,2
млрд. грн. з яких 41,7% припадало на заробітну плату працівників, 37,0% –
на соціальну допомогу та інші поточні трансфери, 15,9% – на прибуток та
змішаний дохід. За період з 2001 по 2011 роки наявний дохід українців зріс
більше ніж у 8 разів.
У розрахунку на одну особу у 2011 році найвищий показник наявного
доходу був у м. Києві. Високі показники наявних доходів населення були
характерні для промислово розвинутих Донецької, Дніпропетровської,
Запорізької, Київської, Харківської областей. Мінімальні значення наявних
доходів на одну особу були характерні для Закарпатської, Чернівецької,
Тернопільської та Волинської областей.
Витрати населення України у 2011 році склали 1 137,1 млрд. грн. З
2001 по 2011 роки витрати населення України зросли у 7,5 разів. У 2011 році
90,1% всіх витрат населення України склали витрати на придбання товарів
та оплату послуг, 7,4% – на поточні податки на доходи, майно та інші
сплачені поточні трансферти. Максимальні витрати у розрахунку на одну
особу були характерні для м. Києва. Високі показники витрат населення
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також
характерні
для
Харківської,
Одеської,
Запорізької
та
Дніпропетровської областей. Мінімальними витрати українців були в
Закарпатській та Тернопільській областях. У Сумській області витрати
населення у розрахунку на одну особу незначно, але все ж перевищують
наявні доходи населення у розрахунку на одну особу. В решті регіонів
України населення має можливість заощадити власні кошти.
Основою соціальної стабільності в сучасному світі є чисельний
середній клас. У більшості країн з розвиненою економікою він становить
понад 60% населення. Усталеного визначення поняття середнього класу не
існує. Найпоширенішими ознаками середнього класу є: розмір отриманих
доходів, наявність об’єктів власності (житло, автомобіль тощо), соціальний
статус, професійно-кваліфікаційний та освітній рівень, наявність достатньо
вільного часу, само ідентифікація.
На основі індикаторів (тривалість життя, середньомісячна заробітна
плата, рівень зареєстрованого безробіття, рівень безробіття за методологією
МОП, наявні доходи населення, витрати населення, частка пенсіонерів,
частка інвалідів, забезпеченість населення легковими автомобілями,
депозити населення в банках, кількість особі з вищою освітою, надання
платних послуг населенню) методом кластерного аналізу було виділено
групи регіонів України за сформованістю середнього класу та поширенням
бідності (рис. 1).

Рис. 1 – Кластери регіонів України за сформованістю середнього класу
та поширенням бідності

Найсприятливіші умови для розвитку середнього класу мають регіони
І, ІІ та ІІІ групи: м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська,
Луганська, Харківська, Одеська області та АР Крим. Регіони ІV групи
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знаходяться між субрегіональними центрами економічного зростання
(містами Одеса та Донецьк), що в подальшому позитивно впливатиме на їх
економічне зростання. Негативним явищем в даних регіонах є демографічна
криза, особливо в сільській місцевості та зубожіння населення в сільській
місцевості, і, відповідно, потужний відтік населення в міста. V групу
сформували регіони, для яких характерні позитивні та негативні риси у
формуванні середнього класу в поєднанні. Так, для ряду західних регіонів
позитивним фактором є високі показники відтворення населення, а
негативним – значні масштаби поширення бідності. Центральні та північні
регіони України мають негативні показники відтворення населення,
особливо у сільській місцевості, але за рахунок розташування між центрами
економічного зростання добробут міського населення зростає. Проблемним
є формування середнього класу у Волинській, Закарпатській, ІваноФранківській, Львівській та Чернівецькій областях. Це регіони VІ групи, де
матеріальний добробут населення є найнижчим в країні. Умови формування
середнього класу тут існують лише у великих містах.
Отже, у регіонах І та ІІ групи, де відсоток бідного населення
незначний, достатній рівень доходів населення в подальшому позитивно
впливатиме на профілактику різних видів захворювань та на стан здоров’я
населення. В решті регіонів України низький рівень доходів населення
підвищує ризики захворюваності населення.
Відповідно рівень бідності суттєво впливає на поширення
захворюваності серед населення. Регіональна диференціація частки
населення із середньодушовим еквівалентним загальним доходом на місяць
нижче прожиткового мінімуму в Україні є суттєвою. В Запорізькій,
Київській, Харківській областях та в місті Київ частка бідного населення є
мінімальною і складає від 0,1 до 5,0%. Від 5,1 до 7,0% населення даної
категорії представлено в таких регіонах як Дніпропетровська, Донецька,
Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська та Черкаська області. В
Вінницькій,
Івано-Франківській,
Кіровоградській,
Херсонській,
Чернівецькій та Чернігівській областях частка бідного населення становить
від 7,1 до 10,0%, в АР Крим, Волинській, Закарпатській, Житомирській,
Львівській, Одеській, Рівненській та Тернопільській областях від 10,1 до
15,0% населення знаходиться на рівні бідності. Найвище значення
показника характерне для Хмельницької області, де 18,4% населення
регіону визначається бідним.
Інтегрованим показником оцінки рівня та якості життя населення є
Індекс людського розвитку (ІЛР). Значення ІЛР України за 2011 рік
дорівнювало 0,729 і відповідало 76 позиції з 187 країн. За період з 1990 до
2011 років значення ІЛР України зросло з 0,707 до 0,729 [4].
У 2011 році за показником індексів регіонального людського
розвитку в Україні сформувались такі групи регіонів (рис. 2):
І група – регіони з високими показниками індексу регіонального
людського розвитку, до якої увійшли місто Київ, Київська, Полтавська,
Харківська та Хмельницька області;
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ІІ група – регіони з вищими за середні показниками індексу
регіонального людського розвитку, яку формують АР Крим, Волинська,
Закарпатська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та Чернігівська
області;
ІІІ група – регіони з середніми показниками індексу регіонального
людського розвитку, до якої увійшли Запорізька, Дніпропетровська,
Львівська, Миколаївська, Рівненська та Сумська області;
ІV група – регіони з нижчими за середні показниками індексу
регіонального людського розвитку: Вінницька, Івано-Франківська, Одеська
та Черкаська області;
V група – регіони з низькими показниками індексу регіонального
людського
розвитку,
яку
складають
Донецька,
Житомирська,
Кіровоградська та Луганські області.

Рис. 2 – Індекс регіонального людського розвитку України у 2011 році

Поширення захворюваності населення в Україні корелює із
регіональним розподілом індексу людського розвитку.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Найсуттєвіший
вплив на стан здоров'я населення в Україні здійснюють соціальноекономічні фактори, а саме рівень та якість життя населення. Вони також
впливають на формування соціального середовища проживання населення.
Паралельно з бідністю зростає не лише загальна захворюваність населення,
а також і злочинність, яка породжує поширення соціально небезпечних
видів хвороб. В Україні ці явища територіально диференційовані. Саме тому
грунтовне дослідження різних чинників захворюваності населення з точки
зору суспільної географії є важливим в науковому та практичному сенсі.
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ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ
НА СУСПІЛЬСТВО І ЗЛОЧИННІСТЬ У РЕГІОНАХ
Ключові слова: пенітенціарна система, рецидивна злочинність, індекс пенітенціарного
навантаження

Вступ. Постановка проблеми. У сучасній Україні спостерігається
посилення впливу пенітенціарного фактору на рівень злочинності. У
регіонах насичених пенітенціарними закладами, існує підвищена небезпека
розбалансування міжособистісних відносин, зростання захворюваності на
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соціальні хвороби, у тому числі на туберкульоз і ВІЛ/СНІД, росту
соціальної
напруженості,
зростання
рівня
злочинності
та
правопорушуваності, зокрема рецидивної.
Пенітенціарну систему порівнюють з «кривим дзеркалом»
суспільства, в ній гіпертрофовано відображуються всі існуючі у суспільстві
проблеми. Межі між «тюремним» населенням та іншим суспільством
нерідко розмиваються, і це призводить до розвитку громадських зв’язків
між пенітенціарною системою та іншими частинами суспільства, до
криміналізації повсякденного життя. Експансія кримінальної культури
призводить до того, що деякі соціальні процеси асимілюють основи
тюремної субкультури у різних сферах життя людей.
Саме тому пенітенціарна система та її територіальна структура стає
одним з основних факторів правопорушуваності, причому навряд чи
стримуючим, а все частіше стимулюючим. Всебічне дослідження її як
фактору формування злочинності є необхідним для пом’якшення можливого
впливу на суспільство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимала кількість науковців
досліджувала питання пенітенціарної системи та її впливу на
правопорушуваність та її територіальні особливості. Однією з найбільш
комплексних робіт слід вважати монографію Ягунова Д.В. «Пенітенціарна
система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи
реформування», але вона носить суто кримінологічний характер та не
враховує територіальні особливості пенітенціарної системи у зв’язку із
розвитком злочинності. Зв’язок між розвитком злочинності та
пенітенціарною системою розглядав у своїх дослідженнях російський
кримінолог В. В. Лунеєв. Спроби опрацювання саме територіального
аспекту були зроблені О. Д. Бадовим у його дослідженнях злочинності в
Росії, але не були деталізовані. Отже проблема впливу пенітенціарної
системи на розвиток злочинності в Україні потребує більш детального
аналізу, так як комплексні дослідження у цій тематиці відсутні.
Мета статті: дослідити територіальні особливості пенітенціарної
системи та їх вплив на розвиток злочинності в Україні.
Згідно з метою сформульовано наступні завдання:
- розглянути особливості структури та функціонування пенітенціарної
системи України;
- дослідити зв'язок пенітенціарної системи із розвитком злочинності;
- провести типізацію регіонів України в залежності від індексу
пенітенціарного навантаження;
- запропонувати шляхи до зменшення негативного впливу
пенітенціарного фактору.
Виклад основного матеріалу. Пенітенціарну систему держави
можна визначити як систему органів державної влади, місцевого
самоврядування та громадських інституцій, об’єднаних на інтегральнофункціональних засадах навколо центрального органу пенітенціарного
управління, на який покладено обов’язки з розробки та реалізації єдиної
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державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, де всі органи
та інституції взаємодіють у напрямі забезпечення безпеки суспільства
шляхом ресоціалізації 1 осіб, які відбувають або відбували кримінальні
покарання [7].
Державна пенітенціарна служба України складається з центрального
апарату, 25 територіальних органів управління департаменту, 184 установ та
допоміжних служб (навчальні заклади підрозділи кримінально-виконавчої
інспекції та інше). Усього на початок 2011 року в установах пенітенціарної
системи України утримувалося 154 тисячі осіб [6].
Спробуємо встановити взаємозв’язок між числом ув’язнених та рівнем
злочинності у регіоні. Цей взаємозв’язок найбільше проявляється у
промислових районах та районах з високою часткою міського населення
України. Звільнившись, велика частка «вчорашніх» в’язнів спрямовується
саме у великі міста. У найбільш пенітенціарно-навантажених (тобто
регіонах з високою густотою пенітенціарних закладів) регіонах (Донецька,
Луганська, Запорізька області) рівень злочинності значно вищий, ніж у
сусідніх (Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях).
У найбільш пенітенціарно-навантажених регіонах (Донецька,
Луганська, Запорізька області) рівень злочинності значно вищий, ніж у
сусідніх (Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях). У 2011 році
коефіцієнт кореляції Спірмена дорівнює 0,92. Така закономірність
простежується і на районному рівні, а також у містах, де є пенітенціарні
заклади.
Рисунок 1 ілюструє навантаження регіонів установами Державної
пенітенціарної служби (ДПтС) України, де утримуються в’язні, а також
кількість тюремного населення по відношенню до населення регіонів.
Найбільша кількість установ знаходиться у густонаселених регіонах
України (Запорізька, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Київська та
інші області), тобто пенітенціарні заклади розташовані нерівномірно.
Показник відносної кількості ув’язнених за регіонами не є однаковим,
спостерігаються значні диспропорції. Найбільшим він є у найбільш
економічно розвинених областях, де переважає міське населення, саме там,
у першу чергу, спрацьовує механізм перетворення пенітенціарної системи
на фактор формування рецидивної злочинності. Вирівнювання показника
відносної кількості ув’язнених – є одним з елементів зменшення
негативного впливу функціонування ДПтС на суспільство, це стосується і
районного рівня.

1

Ресоціалізація – це свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена
суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в
суспільстві [7]
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Рис. 1 – Розміщення установ пенітенціарної системи і кількість засуджених за
регіонами України (укладено автором по [5,6])

Пенітенціарна система та принципи її діяльності є фактором
формування злочинності, особливо якщо це рецидив 2. Хоча, не слід
забувати, що пенітенціарна система має і позитивний вплив на суспільство,
основними її функціями є виховна, охоронна, запобіжна, соціальна,
працетерапевтична, зрештою і виробнича – адже в ній створюється і
суспільно корисний продукт. Але рівень реалізації цих функцій є дуже
різним та часто нижчим за необхідний. За період відсутності засудженого
руйнуються суспільні зв’язки між ним та тією ланкою суспільної системи,
до якої він входив. Саме тому значна частина «вчорашніх» в’язнів
залишається поблизу тих установ де вони відбували покарання.
Проблема рецидивної злочинності завжди викликає підвищену увагу,
оскільки її рівень свідчить про ефективність правоохоронної системи
держави, про стан тенденції розвитку злочинності в цілому. Небезпідставно
вважається, що рецидивісти є носіями кримінальної субкультури,
становлять серцевину злочинного світу. У багатьох випадках відбувається
маргіналізація особи, що вийшла із тюрми.
Частка рецидивних злочинців серед усіх засуджених 2011 р. склала
4994 особи (дані МВС України), усього ж виявлено 11301 осіб, що скоїли
злочин, тобто 45%. А проводячи аналіз ув’язненого контингенту
2

Рецидив злочину – здійснення кримінально карних дій особами котрі вже несли кримінальне покарання
або піддавалися заходам, що його заміняють [4]
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виявляється що майже 60% осіб, що відбувають покарання у 2010 р. були
рецидивістами. Люди, що пройшли крізь пенітенціарну систему стають
потенціальними зловмисниками. При кореляційному аналізі кількості
засуджених та рецидивної злочинності за регіонами України коефіцієнт
кореляції дорівнює 0,92 при порівнянні абсолютних показників (при
порівнянні відносних – 0,75). Якщо взяти до уваги також відсоток
рецидивних злочинів по відношенню до усіх інших, то він теж буде
корелювати із абсолютною та відносною кількістю засуджених. Таким
чином, простежується дія пенітенціарної системи, як одного з головних
факторів формування злочинності у регіоні.
Отже пенітенціарний фактор займає важливе місце серед факторів
формування правопорушуваності у регіоні. Ступень його впливу можна
оцінити за допомогою індексу пенітенціарного навантаження, чим він
більший, тим більшим є ступень його потенційного впливу на злочинність.
Основними показниками за допомогою яких буде вираховуватися індекс
пенітенціарного навантаження (далі ІПН) є: кількість пенітенціарних
закладів у регіоні, кількість рецидивних злочинів на 100 тис. населення,
кількість ув’язнених на 100 тисяч населення. Для визначення ІПН
використаний метод лінійного масштабування, що часто використовують
при визначенні якості життя [2]. Цей метод оснований на визначенні
мінімальних та максимальних значень індикаторів. Завдяки обчисленням
була проведена типізація регіонів України. Для вирахування індексу її рівня
використаний метод лінійного масштабування, що часто вживається при
обчисленні різних інтегральних індексів. Цей метод заснований на
визначенні референтних точок (мінімальних та максимальних значень
індикаторів) за формулою:
Y = (X – Xmin)/(Xmax – Xmin).
За цією формулою для кожного з регіонів України було вирахувано
Індекс навантаження закладами пенітенціарної системи, Індекс
розповсюдження
рецидивної
злочинності,
Індекс
навантаження
ув’язненими. Виходячи з отриманих даних далі ми вирахували загальний
індекс пенітенціарного навантаження, він і дав змогу провести типізацію
регіонів, за допомогою кластерного аналізу.
Три типи виділяються у першу чергу на основі сумарного ІПН:
високий, середній і низькій. Але у залежності від характеру прояву кожного
із складових індексів у межах типів виділяються підтипи (рис.2.). Профіль
характеру пенітенціарного навантаження, що є пелюстковою діаграмою,
ілюструє різницю між підтипами ІПН:
1.З високим рівнем:
1.а. Найвищі індекси складових пенітенціарної навантаження: Луганська,
Запорізька;
1.б. Найвищий коефіцієнт рецидивної злочинності та сумарний, високі
показники за кількістю ув’язнених та пенітенціарних установ: Донецька,
Харківська, Дніпропетровська.
2.З середнім рівнем:
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2.а.Невелика кількість пенітенціарних закладів та засуджених, але
високий рівень рецидивної злочинності: Миколаївська, Кіровоградська;
2.б.Небагато тюрем та ув’язнених, середній рівень рецидивної
злочинності:
Черкаська, Вінницька, Київська, Полтавська, Сумська, Житомирська,
Херсонська.
3.З низьким рівнем:
3.1.Низький рівень індексів навантаження пенітенціарними закладами та
ув’язненими, але трохи підвищена рецидивна злочинність: Хмельницька,
Рівненська, Чернівецька, Львівська;
3.2. Рівномірно низькі індекси усіх складових ІПН: Волинська, АР Крим,
Одеська, Тернопільська, Чернігівська;
3.3. Найнижчій рівень ІПН за всіма складовими: Закарпатська, ІваноФранківська.

Рис. 2 – Дендрограма ієрархічної кластерізації регіонів України за ІПН
(укладено автором за [1, 5, 6])

Для пом’якшення впливу пенітенціарного фактору необхідною
умовою є вирівнювання ІПН за регіонами. Обов’язкової оптимізації
потребує пенітенціарна система у регіонах з високим індексом
пенітенціарного навантаження, а саме - модуляція системи установ
пенітенціарної системи та підвищений контроль над рецидивістами.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Пенітенціарна
система України, а саме її діяльність та структура не є досконалою.
Насамперед, не до кінця виконується головна її функція: виправлення
в’язнів і попередження рецидивної злочинності. Серед головних проблем
пенітенціарної системи України, слід виділити наступні: висока чисельність
засуджених; переповненість пенітенціарних установ, особливо слідчих
ізоляторів; поганий стан будівель пенітенціарних установ та необхідність
будівництва нових; обмеженість ресурсів для утримання пенітенціарних
установ; застаріле кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінальновиконавче законодавство; недостатнє використання мір покарання, не
пов’язаних із позбавленням волі; труднощі у підборі та утриманні
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кваліфікованих кадрів; відсутність відповідної зайнятості засуджених, та
звільнених; низький рівень медичного обслуговування [4].
Усі ці проблеми у результаті формують головну – неефективну ре
соціалізацію злочинців, що стає фактором перетворення головної функції
пенітенціарної системи стримувати злочинність. Лише за умови
комплексної перебудови інституту виконання покарань та вирішення
проблем пенітенціарної системи, можлива зміна впливу системи закладів
виконання покарань на формування злочинності, як у окремих регіонах так
у всій державі.
Дія пенітенціарної системи як фактору формування злочинності має
різні форми прояву. На загальнодержавному рівні на суспільство впливають
у першу чергу самі принципи функціонування системи, а на локальному вже наявність установ ДПтС. Сьогоднішні умови позбавлення волі
активізують процеси переміщення агресії і соціальних негараздів на
оточуючих. Відповідна концентрація пенітенціарних установ у південносхідних областях України не сприяє формуванню нормальної соціальної
ситуації там, саме через загрозу з боку колишніх ув’язнених.
Пенітенціарна політика повинна бути частиною загальнодержавної
соціальної політики, а пов’язанні з виконанням покарань проблеми важливі
для всього суспільства. Процес ресоціалізації засуджених повинен стати і в
Україні частиною правового, соціального і політичного життя.
Розв’язання проблеми зростання злочинності одними лише силовими
засобами неможливе, є економічно і соціально збитковим. На порядку
денному – пошук нових шляхів «повернення» контингенту колишніх
засуджених до суспільного життя.
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У статі досліджена пенітенціарна система як фактор впливу на розвиток та
розповсюдження злочинність. Розглянуто її територіальну структуру. У залежності від
характеру дії пенітенціарного фактору створено типізацію регіонів України.
Ключові слова: пенітенціарна система, рецидивна злочинність, індекс пенітенціарного
навантаження.
Сикач К. Ю. Пенитенциарная система Украины как фактор влияния на общество
и преступность в регіонах.
В статье исследована пенитенциарная система как фактор влияния на развитие и
распространение преступлений. Рассмотрена её территориальная структура. В зависимости
от характера действия пенитенциарного фактора создана типизация регионов Украины.
Ключевые слова: пенитенциарная система, рецидивная преступность, индекс
пенитенциарной нагрузки.
Sikach K. Y. Prison system of Ukraine as a factor of the affecting for community and
crime in the regions.
In the article has been studied the prison system as a factor of influence on the development
and distribution crime. Its territorial structure was considered. Depending on the nature of the action
of the penitentiary factor were established the typing of Ukraine regions.
Key words: prison system, recidivism, prison load index.
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АГРОЛОГИСТІКА В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Ключові слова: логістика, агрологістика, транспорт, агрохолдинги, логістичний
досвід, сільське господарство

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасний етап розвитку
логістики в Україні, яка значною мірою є аграрною країною,
характеризується складними соціально-економічними процесами створення
ефективно діючої ринкової економіки, що закономірно потребує докорінних
змін економічної політики. В першу чергу це стосується аграрного сектору,
оскільки саме ця галузь є базовою для здійснення ринкових перетворень в
усіх сферах економіки України. Аграрна реформа являє собою сукупність
першочергових заходів, спрямованих на створення найсприятливішого
економічного середовища для розвитку сільського господарства та
скорішого виходу його із кризового стану. Одним із інструментів розвинутої
ринкової економіки може і повинна стати логістика, зокрема аграрна.
В Україні аграрна логістика почала активно розвиватися нещодавно.
Але бізнес вже повною мірою оцінив роль та високу ефективність логістики,
відповідно, на часі розробка наукових засад, методів, моделей для
планування, контролю й управління процесами, що виникають у
забезпеченні аграрних підприємств сировиною та матеріалами, організації
виробничого процесу, доведення аграрної продукції до споживача тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні дослідники з
питань логістики наголошують на автономності цього напряму діяльності
підкреслюють самостійний та системний характер цього наукового
напрямку. Теоретичні аспекти класичної логістики викладені у працях
Д. Бауерсокса, М. Ліндерса, М. А. Окландера Д. Уотерса, К. Лайнос,
М. Джиллингем [1], Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт [2], А. М. Гаджинського,
Є. В. Крикавського, В. І. Сергеева, Н. І. Чухрай та ін. Всебічному розгляду
логістичних та аграрних транспортно-логістичних систем присвячені
наукові праці І. Г. Смірнова. Різноманітним дослідженням у сфері
міжнародної та аграрної логістики присвячені праці С. А. Бєлих, Н К.
Васильєвої, Т. В. Косаревої, Я. Б. Олійника, В. І. Перебийноса та ін.
Виклад основного матеріалу. Концепція аграрної логістики знаходить
все більш широке використання як ефективний підхід до управління з
метою зниження виробничих та загальних витрат. У спрощеному вигляді
результати реалізації логістичної діяльності мають відповідати
загальновідомому логістичному міксу «8R» або «8П»: забезпечення
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доставки потрібного продукту потрібної якості та кількості потрібному
споживачеві в потрібне місце на потрібний час за потрібної вартості послуги
та потрібного рівня логістичного сервісу [3, 11].
За даними А. Г. Кальченко, у країнах Західної Європи майже 98 % часу
виробництва товару припадає на проходження його каналами матеріальнотехнічного забезпечення (доставка сировини та транспортування готової
продукції і головним чином зберігання). Власне виробництво займає лише
2% сумарного часу, а транспортування – 5%. Крім того, у
західноєвропейських країнах витрати на всі види діяльності, пов'язаної з
матеріально-технічним забезпеченням, становлять близько 13% вартості
валового національного продукту. Структура цих витрат така: на
транспортування припадає 41% зазначених витрат, на зберігання товару – 21
%, на матеріальні запаси – 23%, на адміністративні витрати – 15%.
Пошук шляхів скорочення витрат відбувається у напрямі
вдосконалення управління постачанням, збутом та зберіганням товарів,
покращання
маркетингової
діяльності,
поглиблення
взаємодії
постачальників, споживачів та посередників, удосконалення технології руху
матеріальних потоків і т. ін. Концепція інтеграції саме цих процесів і має
назву «логістика». Намагання мінімізувати сумарні витрати, підвищити
якість не випадкове. У країнах з розвинутою ринковою економікою на
сектор розподілу, як правило, припадає близько 1/3 валового національного
продукту. При цьому майже половина цього показника припадає на
зберігання запасів матеріальних ресурсів. За даними Ради з управління
матеріальним розподілом США, надмірне зростання продуктивності праці в
логістичній діяльності забезпечує скорочення корпоративних витрат на 1020%. Аналогічна ефективність спостерігається й у ряді інших країн. [6, 32].
Єдиного підходу до визначення сутності логістики у науковців немає.
Рада Логістичного менеджменту США пропонує наступне визначення:
«Логістика - це інтегральний інструмент менеджменту, відповідний
досягненню статистичних, тактичних і оперативних цілей організації
бізнесу за рахунок ефективного, з погляду зниження загальних витрат по
задоволенню вимог кінцевих споживачів до якості продуктів і послуг,
управління матеріальними і (або) сервісними потоками, а також супутніми
потоками інформації і фінансових коштів [7, 12].
У спеціалізованому логістичному словнику логістика визначається як
«наука про планування, контроль і управління транспортуванням,
складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що
здійснюються в процесі руху сировини і матеріалів до виробничого
підприємства, усередині заводської переробки сировини, матеріалів і
напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до
інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання і обробки
відповідної інформації [8, 10].
Т. В. Косарева пропонує своє бачення: «Логістика – це процес
управління достатнім та ефективним (з погляду витрат та часу перебігу)
потоком сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової
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продукції, послуг, фінансів та супроводжувальної інформації від місця
виникнення цього потоку до місця його споживання (включаючи
приймання, відправлення, внутрішнє й зовнішнє переміщення) з метою
повного задоволення потреб споживачів» [9, 37].
Отже, на підставі порівняння лише декількох визначень можна
зауважити, що логістика визначається і як інструмент, і як наука про
управління, і як процес управління.
Слово «логістика» (від грец. Logistike - майстерність підраховувати,
міркувати) бере свої витоки ще з часів Римської імперії, коли існували
спеціальні службовці «логісти» або «логістики», які займалися розподілом
продуктів харчування. Ще візантійський імператор Леон VI (825-912 pp.)
говорив: «Завдання логістики - сплачувати платню армії, належним чином
озброювати та розподіляти її, постачати зброю і військове спорядження,
своєчасно і достатньою мірою піклуватися про її потреби й відповідно
готувати кожен акт військового походу, тобто підраховувати простір і час,
робити правильний аналіз місцевості з точки зору пересування армії, а
також визначати сили опору супротивника і згідно з цими функціями
управляти й керувати, тобто розпоряджатися рухом і розподілом власних
збройних сил».
Першими користь науки логістики оцінили військові. У період другої
світової війни були проведені дослідження, що стосувалися проблем
військового постачання та тилового забезпечення фронту, розроблені
математичні методи й моделі, які з часом дістали назву «дослідження
операцій». Першим автором праць з логістики вважають французького
військового фахівця початку XX ст. А. Г. Джаміні, який визначив логістику
як «практичне мистецтво руху військ».
Автори публікацій вважають кінець 70-х pp. минулого століття
періодом завершення класичної логістики, у якій економічним критерієм
був мінімум сумарних витрат на усі логістичні операції, що дозволяло
досягти раціонального співвідношення витрат та прибутків. Наступним
етапом розвитку став період неологістики, який характеризується змінами в
концепції, збільшенням сфери діяльності, широким застосуванням засобів
інформатики та комунікацій, виходом логістики на новий рівень відносин
між господарюючими суб'єктами.
Становлення практичної, в тому числі і аграрної, логістики в Україні
має свої етапи. За даними фахівців логістичної компанії УВК, яка 2009 р.
стала переможцем Національного рейтингу «LOGISTICS AWARD
UKRAINE-2009» у номінації «Кращий регіональний логістичний оператор»,
у пострадянський період логістичне обслуговування в Україні було
примітивним. Окремі послуги пропонували транспортні компанії
(автопарки) та митні брокери.
Згідно з результатами розрахунку фахівців, у більшості галузей
економіки України в середині 90-х р. питомі витрати на виробництво
продуктів і послуг були мінімум в 2 рази вище, ніж у Японії, Німеччині,
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США –- і однією з причин стало ігнорування принципів логістики. В дію
вступили фактори, що зумовили необхідність розвитку галузі:
1. Зміна філософії ринку.
2. Зростання міжнародної торгівлі, зростання вантажопотоків.
3. Прихід на ринок міжнародних корпорацій.
Наступний період характеризується розвитком дистрибуції і торгових
компаній. Вони виконували функції просування, транспортування та
розповсюдження товарів по всій країні. Пізніше з дистриб'юторських і
торгових компаній стали виникати перші логістичні оператори. Перш за все,
для забезпечення потреб у професійних логістичних сервісах міжнародних
брендів.
Починаючи з 2000 p., з'явилися національні логістичні компанії, які
відповідали світовому рівню розвитку у своїй галузі. Логістична компанія
УВК, заснована в 2001 p., стала першим в Україні 3РL-оператором. У свою
чергу, на ринок України виходять європейські логістичні компанії, що дає
початок періоду формування професійного ринку логістичних послуг. Проте
на даному початковому рівні розвитку він був не до кінця сформований, не
структурований і в більшості випадків непрозорий.
У середині 2000-х pp. агропромисловий комплекс України розпочав
своє активне відновлення та розвиток. Закордонні інвестори почали
вкладати гроші у родючі українські чорноземи. Виробництво
сільськогосподарської
продукції
постійно
нарощувалося.
Почали
впроваджуватись сучасні технології ведення бізнесу на українській землі. За
цих умов, виникла гостра потреба у відновленні та розвитку транспортної
складової в агропромисловому комплексі (АПК) України агрологістики.
Агрологістика - новий прикладний напрямок логістики, пов'язаний із
застосуванням її положень і методів у сфері аграрного виробництва. Саме
цей елемент виконує функцію об'єднання решти ланок AПК (вирощування,
зберігання, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської
продукції). Він є «кровоносною системою» в АПК, значення якої
переоцінити важко.
Агрологістика дозволяє покращити якість транспортування та
зберігання сільськогосподарської продукції в Україні. Логістика проникає в
усі сфери діяльності підприємства: охоплює процес планування, реалізації,
контролю витрат, переміщення і зберігання матеріалів та готової продукції,
а також пов'язаної з ними інформації про постачання товарів від місця
виробництва до споживача. Тому, щоб кінцевий продукт був
конкурентоспроможним, необхідно, щоб всі учасники логістичного ланцюга
розглядали логістику не як серію окремих видів діяльності, а як єдину
інтегровану систему, яка дозволяє їм спільно працювати і досягати
мінімізації всіх видів витрат [4]. У цьому разі можна забезпечити
пропозицію товарів по нижчих цінах не за рахунок зниження якості, а через
злагоджені дії всіх його учасників. У вартості товару, який отримує
споживач, понад 70% складають витрати на логістику. При цьому
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вважається, що зниження витрат на виконання логістичних функцій на 1%
викличе збільшення збуту на 10%.
Логістичне управління є надзвичайно важливим для підприємства,
оскільки саме логістичний менеджмент займається вирішенням виробничих
завдань шляхом планування і координації матеріального і пов'язаних із ним
фінансових та інформаційних потоків упродовж усього логістичного
ланцюга. Оскільки логістичне управління запасами займається питаннями,
пов'язаними зі статичним станом матеріального потоку упродовж усього
логістичного ланцюга, воно є важливою складовою логістичного
менеджменту. Специфіка сільськогосподарського виробництва зумовлює
певні особливості застосування логістичних методів управління в цілому і
запасами зокрема.
Період 2006-2008 pp. був досить вдалим для всіх гравців ринку
логістичних послуг. Обороти логістичних операторів активно росли
пропорційно зростанню попиту на їхні послуги. У цей період на ринок
складської нерухомості заходять девелопери. Одночасно стартує кілька
великих проектів будівництва логістичних комплексів.
Фінансова криза стала справжнім випробуванням для всіх операторів
ринку. Слідом за скороченням обсягів поставок і закупівель практично у
всіх сферах в першому кварталі 2009 р. стала зменшуватися і кількість
операторів логістичного ринку, заморожувалися будівельні проекти,
пройшли неминучі скорочення. Ті, що «вижили», працювали на межі
рентабельності, а часто і в збиток.
Сьогодні ринок логістики України знаходиться на етапі стабілізації. Він
стає більш цивілізованим, відкритим і професійним. Компанії-учасники
зацікавлені в розвитку свого бізнесу і бізнесу партнерів, сміливо йдуть на
впровадження інноваційних рішень та ІТ-продуктів, шукають нові методи
оптимізації витрат на логістику, з’являються нові вузькоспеціалізовані
напрями в логістиці.
Використання логістичних підходів в управлінні українськими
підприємствами в цілому та логістичних підходів в управлінні запасами є
відносно новим напрямом, у сільському ж господарстві дані підходи до
логістичного управління в цілому й запасами зокрема лише формуються.
На сьогоднішній день, в Україні в сфері агрологістики працюють
близько 35 великих компаній. Агрохолдингам легше втілювати у життя
логістичні підходи, оскільки вони мають більші фінансові можливості,
пов'язані з використанням коштів підприємств засновників, що мають власні
банківські установи, кредитні спілки, маючи можливості для залучення
іноземного капіталу. Слід також відзначити, що агрохолдинги часто
займаються як вирощуванням сільськогосподарської продукції, так і її
переробкою та виробництвом продуктів харчування. За таких умов виникає
можливість для впровадження логістичних систем та підходів до управління
запасами між постачальником-виробником-споживачем.
Так, один з найбільших агрохолдингів України ПАТ «Миронівський
хлібпродукт» також має свої логістичні компанії в системі виробництва.
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Група підприємств ВАТ «Миронівський хлібопродукт» було створено у
1995 р., до складу групи входять 19 підприємств, які об'єднані у виробничі
потужності всього технологічного ланцюжка птахівництва, рослинництва та
інших видів сільськогосподарської діяльності.
ПАТ «Миронівський хлібопродукт» займає близько 40% ринку м'яса
бройлерів, на ринку представлений брендами ТМ «Наша Ряба»,
«Сертифікований Ангус», «Фуа Гра», «Легко». Володіє чотирма
бройлерними птахофабриками, двома фермами з розведення поголів'я та
виробництва яєць, має три комбікормових заводи та низку елеваторів для
зберігання насіння соняшника, зернових та олійних культур. При кожній з
птахофабрик працює переробний завод. 11 дистрибуційних центрів у
Київській, Черкаській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій,
Донецькій, Івано-Франківській областях і АР Крим та 2 600 фірмових
франчайзингових точок вчасно забезпечуються продукцією завдяки
наявності 500 вантажівок з рефрижераторами. Додаткові напрямки
діяльності – садівництво, рослинництво та агробізнес.
Варто також відзначити такі компанії, як «Агро Інвест Україна» –
всього лише за п'ять років присутності в Україні «Агро Інвест Україна»
спромоглася збільшити земельний банк до 40 тис. га. Всі прибутки компанії
сьогодні працюють на майбутній результат - у подальшому вона має наміри
наростити земельний банк до 120 тис. га и побудувати в Україні мережу
елеваторів. В цілому це стратегічне бачення «Агро Інвест України» – на
земельному банку в 15-20 тис. га будувати елеватор на тис. тонн. Компанія
займається також виробництвом кормових культур для тваринництва,
володіє двома фермами. На думку Голови наглядової ради компанії «Агро
Інвест Україна» Ж. Ерцега «...без елеватора і без логістики немає сенсу
розвивати сільське господарство»[15].
ТОВ СП «Нібулон» створене у 1991 р. як спільне українсько- угорськоанглійське сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» (ССГП
«НІБУЛОН»). У 2003 р. підприємство змінило організаційно-правову форму
на «Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське
підприємство «НІБУЛОН» (ТОВ СП "НІБУЛОН"). Протягом багатьох років
є виробником (21 аграрне підприємство) і експортером зернових та олійних
культур – єдиною вертикально інтегрованою компанією, яка забезпечує
контроль над всіма ланками за схемою «поле-порт»: вирощування і
збирання врожаю, транспортування з використанням власної техніки,
зберігання і доробка (елеваторні потужності загальною місткістю 453,5 тис.
т), відвантаження через власний перевантажувальний термінал, створення
власного флоту для перевезення врожаю – флот компанії налічує 28
несамохідних суден та 5 буксирів. Представництва компанії є в Харківській,
Полтавській, Луганській, Миколаївській, Черкаській, Хмельницькій,
Вінницькій областях. Основна стратегічна мета ТОВ СП «НІБУЛОН» –
замкнути логістичний цикл - від виробництва продукції та її переробки до
доставки та реалізації кінцевому споживачеві, у тому числі закордонному,
тобто досягти ефективної вертикальної інтеграції в агропромисловому
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комплексі компанії. Тому ця компанія будує елеватори на березі Дніпра
поряд з найбільшими портами, що дає можливість ефективної і швидкої
логістики. Нині «НІБУЛОН» має 22 логістичні підприємства – сучасні
термінали для перевантаження зернових та олійних культур на річковий
транспорт. В основному вони розміщуються на берегах Дніпра – найбільшої
річки Європи та України. У липні 2012 р. компанія збудувала в рекордно
короткі терміни – за три місяці – 22-й термінал «Переяславський» у м.
Переяслав-Хмельницький Київської обл. Це вже другий термінал
«НІБУЛОНу» на Київщині (окрім «Денихівського» біля м. Тетіїв), а
планується спорудження третього терміналу – в Кагарлицькому районі, на
березі Дніпра напроти м. Переяслав-Хмельницький. В будівництво
терміналу «Переяславський» інвестовано 170 млн.грн., очікуваний термін
окупності – 7-8 років. Потужності терміналу розраховані на приймання 8-ми
тис. тон зерна щодоби, зберігання 75 тис. тон зерна та щодобове
відвантаження на водний транспорт 10-ти тис. тон зернових. Компанія
«НІБУЛОН» для реалізації свого масштабного інвестпроекту залучила
фінансові засоби збоку таких міжнародних установ, як Світовий банк, ЄБРР,
МФК, а також урядів Данії, Швеції, Нідерландів, США через їхні експортнокредитні фонди. Мета логістичної діяльності компанії – відновлення статусу
Дніпра як однієї з найважливіших транспортних артерій Європи. Це стане
потужним стимулом для розвитку економіки низки регіонів України,
зокрема, Київської, Полтавської, Херсонської та інших областей, а також,
оскільки річковий транспорт вважається найбільш дешевим, його
відродження дозволить знизити роздрібні ціни багатьох груп товарів. Крім
того, переорієнтація транспортних потоків на водні шляхи суттєво знизить
навантаження на автодороги та залізничну інфраструктуру. Так, якщо з
Переяслава баржами вниз по Дніпру буде відправлено 250 тис. т зерна то це
буде означати відсутність на дорогах декількох тисяч вантажівок. Якщо ж
до вантажних у майбутньому додадуться і активні пасажирські перевезення
то це відновить транспортну діяльність по всьому руслу Дніпра і дасть
тисячі робочих місць у супутній інфраструктурі та суміжних галузях.
Недарма з урахуванням агрологістичного досвіду «НІБУЛОНУ»
губернатори Київської, Полтавської та Херсонської областей звернулися до
прем’єр-міністра України з пропозицією включити до переліку
національних проектів відновлення вантажного та пасажирського
судноплавства по Дніпру.
Ще одна компанія, що швидко розвиває активну діяльність на ринку
логістики України, – АМАКО (American Machinery Company) розпочала
свою діяльність у 1992 р. і є частиною великої міжнародної мережі
компаній, що працює в США, Європі, Африці та на Близькому Сході.
Основні напрямки діяльності АМАКО – технологічні рішення в галузі
сільського господарства, будівельної техніки і комерційного транспорту.
Партнерська мережа АМАКО налічує 33 дилерські і 29 регіональних центрів
у країнах СНД.
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~103~

Інші потужні суб'єкти агрологістики в Україні – «Agro-Maas NV»;
«TERRA FOOD» та інші – також належать агрохолдингам, котрі
впроваджують єдині замкнуті системи виробництва, таким як ТОВ «КернелТрейд» (створено в 2001 р. під назвою ТОВ «Юнігрейн») - спеціалізується
на закупівлі зернових і олійних культур, логістиці, переробці, експорті.
Представлені в 13 областях України, до складу входять: Приколотнянський і
Полтавський МЕЗи, 23 елеватори (загальний об'єм зберігання - 1,7 млн. т),
три автотранспортні підприємства. У 2006 р. компанія купила активи
агрохолдингу «Євротек», який має частка на ринку олії - 25,8%., а частка
переробки насіння соняшнику – 15% від урожаю України.
До крупних операторів на ринку аграрної логістики можна віднести
такі компанії, як ТМ «Стожар», «Чумак», «Щедрий дар», «Любонька»; ТОВ
«Українські аграрні інвестиції» (російська компанія «Ренесанс капітал»);
ЗАТ «Райз» (працює на ринку з 1992 р. в м. Рівне).
Україна запозичила чималий досвід в управлінні логістичними
запасами, зокрема досвід будівництва металевих сховищ: виробництвом
металевих сховищ для зерна займаються в Миколаєві (підприємство
«Проект Контакт Сервіс», фірма «Лорд», «Нібулон»), на Полтавщині (ВАТ
«Карлівський машинобудівний завод»), у м. Обухові Київської області
(фірма «ЮК-Постачання») тощо. Широкого використання набули металеві
сховища зарубіжних підприємств: компанія Mfs/York/Stormor - одна з
найвідоміших виробників металевих сховищ в США - побудувала сховища
для ПМТО «Агро-Союз» Дніпропетровської області, для фірми «КиївАтлантик» Київської області [10].
Розпочато використання зарубіжного досвіду зберігання зерна в
мішках-рукавах. Технологію зберігання зерна в мішках-рукавах розробила
аргентинська фірма «Акрон» [11, 13]. Дану технологію зі зберігання зерна
використовують провідні країни світу, серед яких США та Канада. Досвід
зберігання зерна згідно з цією технологію існує і в Україні (в
Кіровоградській,
Херсонській
та
Хмельницькій
областях).
У
Кіровоградській області діє канадсько-український проект із вивчення
досвіду зберігання зерна в спеціальних мішках-рукавах.
Зауважимо, що в Україні активно здійснюється будівництво складських
приміщень високої якості, впроваджуються проекти з будівництва
складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції за
участю іноземних технологій та інвесторів. Так, наприклад, ООО 'Труппа
«Берег» інвестувала кошти в новий логістичний комплекс, побудований у
Київській області, пропонуючи послуги зі зберігання продукції, що потребує
певного температурного режиму, а бельгійська компанія «Agro-Maas NV»
планує побудувати у м. Кременчугі перевалочний термінал для зберігання
зернових потужністю 30 тис. т із вивантаженням на річковий транспорт 700800 т за годину [12]. Слід також зазначити і про будівництво елеваторів у
містах Глобине та Ромодані Полтавської області, обладнання для яких
надходить із Данії та США.
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Однак складські комплекси для зберігання зерна в Україні є
недостатніми, що призводить до втрат урожаїв зернових близько 8 млн т
зерна на рік, при виробництві 30–40 млн т щорічно (20% валового збору). В
країнах Європи та Америки ці втрати становлять усього 1–2%[13].
Значні
втрати
спостерігаються
й
при
зберіганні
іншої
сільськогосподарської продукції: в картопляному і плодоовочевому
підкомплексах вони становлять 40–50% виробництва, у цукробуряковому –
понад 30%, що, на нашу думку, є свідченням недостатності складських
приміщень в цілому і складських приміщень, які створюють належні умови
зберігання
сільськогосподарської
продукції
зокрема;
зберігання
сільськогосподарської продукції в охолодженому й замороженому стані.
Для зберігання якості сільськогосподарської продукції в Японії, на наш
погляд, створюють логістичні центри, котрі координують діяльність зі
зберігання запасів у замороженому вигляді, а саме: спочатку здійснюють
попереднє охолодження запасів готової продукції, після чого замороження
даної продукції й транспортування її до кінцевого споживача [14].
Що ж стосується засобів забезпечення транспортування, то лише деякі
великі компанії можуть собі дозволити закупівлю новітніх машин
транспортування з GPS навігаторами, холодильним обладнанням, машин
для транспортування великогабаритних рослин. Зокрема, такі як, наприклад
«Миронівський хлібпродукт», можуть забезпечити свої потреби в сучасних
транспортних засобах. Оскільки для різних потреб агрологістики
Українськи виробники поки що не виробляють належного обладнання, його
доводиться закупати закордоном, окрім високої собівартості такої техніки,
на плечі компаній лягають ще й великі мита.
галузей
призводить
до
оптимізації
Взаємодоповнення
матеріалопостачання, а, отже, й до оптимізації обсягів запасів. Україна
також запозичила цей досвід: в країні існує управлінська компанія TERRA
FOOD, яка займається виробництвом та переробкою зернових і цукрових
буряків, тваринництвом і виробництвом продуктів харчування. У даній
компанії постачальники сировини й матеріалів визначають залишки запасів і
пропонують оптимальні схеми постачання, що влаштовує переробні
підприємства [15].
Варто відзначити, також, що транспортні оператори намагаються не
тільки розвивають свої конкурентні переваги, але і кооперуватися. Активно
працюють галузеві асоціації, об'єднання, ком'юніті. Це етап активного
обміну досвідом для отримання синергетичного ефекту для кожного
учасника. Прагнучи оптимізувати відповідні витрати бізнесу, підвищити
рівень лояльності клієнтів, отримати стратегічні переваги над конкурентами,
управлінці все частіше вдаються до підвищення ефективності логістики по
всьому ланцюгу поставок.
Існує і інша думка. За оцінками експертів, Україна не використовує
навіть половину свого торгового потенціалу. Ситуація не скоро зміниться
через хабарі на митниці та неефективну логістику. На думку О. Балабушка,
економіста Світового Банку в Україні, «можливість для України стати
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регіональним логістичним центром у найближчі 5-10 років виглядає
практично нереальною. Торговий і транзитний потенціал України
величезний, але щоб реалізувати його, потрібні довготермінові зусилля як
уряду, так і бізнесу». До таких висновків прийшли автори дослідження
Світового Банку «Україна: Дослідження щодо сприяння торгівлі і транзиту»,
у якому викладено основні причини неефективної логістики в країні - це
ненадійні та повільні логістичні компанії, нестача складів та високі ціни на
них, юридична невизначеність із власністю на землю та складність отримати
дозвіл на будівництво. Та основна причина - бюрократична процедура
перетинання кордону та корупція [16].
Згідно з іншим дослідженням Світового Банку, Україна опинилася на
102 місці із 155 країн світу за індексом агрологістики (Logistics performance
index). Хоча у 2010 p. Україна отримала ту ж кількість балів, що і у
попередньому дослідженні 2008-го р., у загальному рейтингу країна
опустилась з 78 місця на 102 (табл. 1).
Таблиця – Індекс ефективності агро логістики (LPI2010) у деяких країнах
Країна
Україна
Польща
Румунія
Росія
Туреччина

Місце
102
30
59
94
39

Бал
2,57
3,44
2,84
2,61
3,22

% від найкращого показника
50,6
78,2
59,1
51,6
71,4

Тобто Україна не змінилась, в той час як інші країни проводили
реформи, а значить, Україна програє у конкуренції в торгівлі та транзиті
іншим країнам.
У дослідженні порівнювались торгова логістика різних країн з точки
зору прозорості та оперативності митних процедур, інфраструктури,
міжнародних перевезень, якості послуг логістичних компаній, в тому числі
швидкість і вчасність доставки. Якщо у згаданому вище дослідженні обрати
лише категорію, яка стосується роботи митниці, то Україна опускається ще
нижче у рейтингу - на 135 місці серед інших країн.
Дослідження Світового Банку пов'язує рівень розвитку логістики в
країні з її торговою експансією, диверсифікацією експорту, здатністю
залучати міжнародні прямі інвестиції та із економічним ростом загалом.
Тобто, добробут країни зростає, якщо розвивається торгова логістика і
транзит.
Експерти Світового Банку з'ясували, що навіть без яких-небудь
інвестицій в основний капітал і тільки завдяки покращенню процедур
перетину кордону і боротьбі з неофіційними платежами, непрямі логістичні
затрати, такі як витрати на оформлення документів та складські послуги,
можна зменшити на $5 млрд згідно з даними 2008 р. А прямі витрати,
наприклад, витрати на перевезення, можна зменшити на $1 млрд.
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Експерти зазначили, що непрямим ефектом покращення процедур
перетину кордону та митного оформлення буде прискорення товарообороту,
зменшення складських запасів, що дозволить компанії здешевити її
оборотний капітал. Як наслідок, з'явиться можливість зменшити вартість
товару для кінцевого споживача. У сфері товарів широкого вжитку (fastmoving consumer goods) кінцева ціна продукції суттєво залежить від того,
наскільки ефективно організована логістика. Якщо запаси на складах
грамотно сформовані і немає затримок у поставках товарів на полиці, тоді
ретейлери не втрачають на списанні прострочених товарів і отримують
можливість зменшити кінцеву ціну товару до 30%.
На думку українських науковців в галузі логістики, існують декілька
факторів, що стримують сучасний розвиток агрологістики в Україні - це
загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання власності,
скорочення обсягів виробництва, недосконала система бухгалтерського
обліку, недоліки у професійній підготовці кадрів тощо. Крім того, необхідні
кардинальні зміни у структурі підприємств, створення більш гнучких
організаційних структур [5]. Але на перше місце до цього часу дослідники
ставили відсутність належного державного підходу до проблем логістики,
що виявляється у відсутності відповідної бази та інвестицій у розвиток
галузі.
Сьогодні в цьому відношенні ситуація поступово змінюється. Україна
вже зробила важливі кроки на шляху створення мережі оптових ринків
сільськогосподарської продукції: «Шувар» у Львові, «Столичний» у Києві,
«Господар» у Донецьку. Цей перелік оптових ринків, що будуються з
урахуванням найкращого світового, насамперед, європейського досвіду,
можна вже найближчим часом буде продовжувати, зокрема, будуються
оптові ринки сільськогосподарської продукції в Харківській та Запорізькій
областях.
Міністерство аграрної політики та продовольства України визначило
розбудова продовольчої логістики пріоритетним завданням: «Створення
оптових ринків сільськогосподарської продукції - це лише перший і
необхідний етап перебудови каналів товарообігу. Подальший їх розвиток, як
елементу цілісної системи аграрної логістики, має бути скерований в
інноваційному напрямі. Логістика - це в першу чергу комплекс процесів з
організації раціонального просування товарів від виробника до споживача,
які включають в себе і функціонування сфери обігу товарів, формування
запасів продукції, створення інфраструктури ринку тощо. Тому оптові
ринки повинні перерости в регіональні аграрні центри, де покупці й
продавці зможуть не тільки продати чи купити продукцію, а й отримати
повний спектр послуг: підготувати товар для продажу, провести розрахунки,
отримати кредит, транспортні послуги, дізнатися про ціни на товари,
отримати інформацію від дорадчих служб про нові технології».
У цьому році держава планує виділити кошти на здешевлення кредитів
та часткову компенсацію коштів, витрачених на будівництво овочесховищ,
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залучити іноземні інвестиції, які б стали матеріальною базою для
відродження продовольчої логістики та сільських територій.
Українські аграрні холдинги тим часом самостійно залучають іноземні
інвестиції до розвитку логістичної галузі. Прикладом може слугувати
надання у 2010 р. Європейським банком реконструкції й розвитку (ЄБРР)
кредиту у розмірі 50 млн. доларів ТОВ СП «Нібулон», провідному
українському експортерові і виробникові зерна. Кредит залучено для
фінансування інвестиційної програми, яка становить 470 млн. доларів і
розрахована на 2-3 роки. В рамках програми створюється власний флот,
будуються елеватори, 10 з яких - річкові термінали на Дніпрі, Південному
Бузі й інших річках. Водний транспорт є найбільш економічним, і Україна
має серйозний судноплавний потенціал, але, на жаль, вантажні перевезення
річками практично не здійснюються, в той же час в Україні переважають
залізничні перевезення, які становлять близько 60% усіх перевезень зерна,
автоперевезення – 35–37% і водні перевезення - близько 1-2%. Реалізація
інвестиційного проекту дасть змогу забезпечити обсяг річкових перевезень
по Дніпру до 2 млн. т, і по Південному Бугу - до 1 млн. т. На думку фахівців,
такі інвестиційні проекти стають поштовхом для оптимізації аграрної
логістики в Україні.
Висновки. Аналіз сучасного стану аграрної логістики в Україні
дозволяє прийти висновку, що основними перешкодами в розвитку
агрологістики на сільськогосподарських підприємствах України є:
- відсутність урядової програми з агрологістики;
- відсутність кваліфікованих кадрів у сільськогосподарських
підприємствах;
- відсутність коштів на втілення логістичних підходів, оскільки
програмні продукти є дорогими для вітчизняних підприємств;
- відсутність коштів на побудову сучасних складських приміщень;
- відсутність коштів на закупівлю сучасних транспортних засобів;
- низька якість дорожнього покриття, недосконале цифрове програмне
GPS забезпечення українських шляхів та відсутність мережі систем
комунікацій для великогабаритного транспорту;
- низька інвестиційна привабливість галузей сільського господарства в
Україні, що в основному спричинено недосконалою нормативно-правовою
базою та політичною ситуацією в країні.
Основними шляхами покращення системи агрологістики на
підприємствах України, на нашу думку, є:
- реформування аграрного сектору і забезпечення відповідної
нормативно-правової бази, що регулює роботу логістичних компаній;
- прийняття програми розвитку агрологістики, за прикладом провідних
країн світу;
- прийняття належної системи фінансування логістики; покращення
інвестиційної привабливості логістичного сектору шляхом введення
спеціальних режимів оподаткування та митних тарифів на підприємствах на
певні терміни (1-3 роки від заснування);
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- забезпечення логістичних компаній високо кваліфікованими
робочими кадрами;
- забезпечення логістичних компаній належною цифровою
картографічною базою, програмами до них та ін.
Отже, агрологістика - порівняно новий та надзвичайно ефективній
механізм, який може вивести на навій рівень сільське господарство в
Україні. На сьогоднішній день розвиток агрологістики в Україні перебуває
на початковому етапі, але за умови раціонального подолання основних
перешкод на шляху розвитку цього напрямку та створення умов для
покращення системи агрологістики на підприємствах України варто
відзначити великі перспективи розвитку даної галузі в нашій країні.
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Смирнов І. Г., Шматок О. В. Агрологистіка в Україні: суспільно-географічні
проблеми і перспективи розвитку.
Агрологістика — одна з галузей, що найбільш динамічно розвиваються в Західній
Європі. В Україні агрологістика, на відмічу від загальної транспортної логістики,
перебуває на початковому етапі свого розвитку, але є надзвичайно перспективніш
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~109~
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країни на принципово новий рівень.
Ключові слова: логістика, агрологістика, транспорт, агрохолдинги, логістичний
досвід, сільське господарство.
Смирнов И. Г., Шматок О. В. Агрологистика в Украине: общественногеографические проблемы и перспективы развития.
Агрологистика - одна из отраслей, наиболее динамично развивающихся в Западной
Европе. В Украине агрологистика, в отличие от общей транспортной логистики,
находится на начальном этапе своего развития, но является чрезвычайно перспективным
направлением. Развитие агрологистики позволит вывести сельское хозяйство страны на
принципиально новый уровень.
Ключевые
слова: логистика, агрологистики, транспорт, агрохолдинги,
логистический опыт, сельское хозяйство.
Smirnov I. G., Shmatok O. V. Agro-logistic in Ukraine: social and geographical
problems and prospects.
Agrologistics - one of the industries most dynamic in Western Europe. In Ukraine,
agrologistik, in contrast to the overall transport logistics, the initial stage of its development, but
it is a very promising direction. Development of agrologistik will bring the country's agriculture
to a new level.
Keywords: agrologistics, transportat, agricultural holdings, logistics experience,
agriculture.
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ВПЛИВ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСУ
Ключові слова: транспортний комплекс регіону, система розселення населення,
територіальна організація транспортного комплексу

Вступ. Постановка проблеми. Транспортний комплекс України, а
зокрема її кожного регіону, формується і розвивається під впливом багатьох
факторів – природно-географічних, історичних, екологічних, демографічних
та ін. Аналіз цього впливу дозволить всебічно вивчити транспортний
комплекс регіону і запропонувати оптимальні шляхи його подальшого
розвитку. Дослідження даного питання є особливо актуальним, оскільки
транспорт відіграє важливу роль в підвищенні конкурентоспроможності
національної економіки.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню формування і
розвитку транспортних комплексів приділена увага у працях В.М.
Бугроменка, Г.А. Гольца, І.В. Нікольського, Ю.Є. Пащенка, В.Я. Савенка,
С.А. Тархова, О.Г. Топчієва, Л.Г. Чернюк та інших вчених.
Формування цілей статті. Метою даного дослідження є виявлення
властивостей системи розселення населення Полтавської області, що
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впливають на територіальну організацію регіонального транспортного
комплексу.
Виклад основного матеріалу. Транспортні мережі – цілісні системні
формування, що мають свої закономірності щодо формування та розвитку і
виступають важливою інфраструктурною основою для становлення
господарських комплексів різних типів і масштабів.
Одним із факторів, що впливає на формування і розвиток
транспортної мережі регіону, є система розселення населення – сукупність
функціонально взаємопов’язаних поселень певної території, інтенсивність
внутрішніх міжпоселенських соціально-економічних зв’язків якої вища від
зовнішніх [1].
Транспортні комунікації виникають залежно від розселення
населення та видів його господарської діяльності, з одного боку, і самі
активно впливають на подальше розміщення населення та виробництва – з
другого. Мережа шляхів сполучення разом з містами утворює, за
М.М. Баранським, каркас, який формує територію, надає їй певної
конфігурації [5].
Автомобільний транспорт – найпоширеніший вид транспорту в
Полтавській області. По її території проходить важлива автомагістраль
державного значення Київ – Харків – Ростов-на-Дону з відгалуженням
Полтава – Красноград та автомагістраль Полтава – Кременчук –
Олександрія; Київ – Пирятин – Ромни – Суми; Полтава – Балта – Рибниця;
Полтава – Кременчук; Полтава – Черкаси; Полтава – Гадяч та інші.
Залізнична мережа по території Полтавської області розміщена
рівномірно. Максимальна віддаленість населених пунктів від залізниці не
перевищує 50 км. Територію області перетинає чотири залізничних
магістралі Лозова – Полтава – Ромодан – Гребінка; Харків – Полтава –
Кременчук; Бахмач – Ромодан – Кременчук з відгалуженням Лохвиця –
Гадяч; Бахмач – Пирятин – Гребінка з відгалуженням Прилуки – Ніжин.
У
територіальній
структурі
залізничної
мережі
області
організуючими елементами є залізничні вузли: Полтава, Кременчук,
Гребінка, Ромодан, а також залізничні станції: Лубни, Миргород.
Питома вага трубопровідного транспорту становить 63,2 %
перевезень вантажів області. На сьогодні міждержавне значення має
нафтопровід Мічурінськ (Росія) – Кременчук протяжністю в межах нашої
держави 313 км та газопроводи „Союз“, Уренгой – Помари – Ужгород,
Єлець – Курськ – Кременчук – Бендери, що проходять через територію
області. Крім того найдовшими у межах України є нафтопроводи Кременчук
– Херсон (428 км) і Гнідинці – Розбишівка – Кременчук (395 км), також
працює нафтопродуктопровід Кременчук – Лубни – Київ та газопровід
Шебелинка – Полтава – Київ. Нові відкриття родовищ газу в Харківській
області сприяли спорудженню газопроводу Єфремівка – Диканька – Київ –
Тернопіль – Ужгород (1010 км).
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Провідну роль в організації роботи річкового транспорту відіграє
Кременчуцький порт. Транспортні шляхи проходять по Дніпру, Сулі – від
гирла до пристані Тарасівка, по Ворсклі – від гирла до м. Кобеляки.
За даними Міністерства інфраструктури України рухомий склад
повітряного транспорту області на 2011 рік складав 67 літаків і гелікоптерів.
На території області діє ВАТ "АПСП "Меридіан". Також розташоване і діє
Полтавське обласне комунальне підприємство "Аеропорт-Полтава"[3].
Системи автомобільного, залізничного, трубопровідного, повітряного
та водного (річкового) транспорту утворюють єдиний транспортний
комплекс Полтавської області, на розвиток якого впливає система
розселення населення регіону.
У даний час міські та сільські населені пункти утворюють єдину
систему розселення Полтавської області. Чисельність населення в області на
1 лютого 2013 становила 1,47 млн. осіб. У межах області налічується 15
міст, 21 селище міського типу та 1811 сільських населених пунктів. У
системі розселення Полтавщини зменшується кількість сільських населених
пунктів. За переписом населення 1989 року їх було 1874, тепер – 1811, через
втрати населення були ліквідовані 63 сіл і хуторів [6].
Полтавська область входить до складу Північно-Східної міжобласної
системи розселення і має дисперсно-груповий характер системи розселення.
Структура сільського розселення Полтавщини має значні
територіальні відмінності, зумовлені природно-географічними умовами,
історичними особливостями заселення території, розміщенням і
спеціалізацією сільськогосподарського виробництва. Щільність сільських
поселень – 6,4 одиниць на 1000 км ². До складу районів входить в
середньому 59-60 сіл, що об'єднуються в 18-19 сільрад. Причому найбільша
кількість зосереджена в Полтавському (148 сіл), Зіньківському (113),
Кобеляцькому (99), Миргородському (98) та Гадяцькому (94) районах.
Менше сільських поселень в Карлівському (36), Котелевському (38),
Машівському (39), Чорнухинському (40) і Пирятинському (42) районах.
Полтавська область займає друге місце в Україні за кількістю сільських
населених пунктів – 1811 (перше місце займає Львівська обл. – 1850
сільських населених пунктів) [6].
Питома вага міського населення 61,3%, а середня щільність
населення становить 51 чол. / км². У той же час 4 райони області мають
високі показники питомої ваги міського населення: Кременчуцький (86,2%),
Полтавський (82,1%), Котелевський (62,4%), Миргородський (60,2%) [2].
За чисельністю населення найбільшим містом області є Полтава. На
1.02.2013 року в ньому проживало 297,6 тис. осіб (20,1% населення області).
Друге за чисельністю – м. Кременчук з населенням 226,4 тис. осіб (15%
населення області). Темпи приросту населення в Кременчуці та Полтаві
значно вище загальнообласних, однак, починаючи з 1995 року, в них
спостерігається зменшення чисельності населення за рахунок зменшення
природного приросту населення [6].
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~112~

Чисельність сільського населення Полтавської області постійно
скорочується, насамперед, за рахунок зниження природного приросту, а
також це пов'язано з міграцією сільських жителів, переважно молоді, у
міста.
У Полтавській області виділяються багатофункціональні міста:
обласним центром було і залишається м. Полтава, але є міста з вираженими
промисловими функціями – до них відносяться в першу чергу Кременчук,
Лубни, Комсомольськ. Наукову і науково-виробничу функції в області
виконують переважно Полтава та Кременчук.
Всі населені пункти Полтавської області територіально, у виробничій
сфері та обслуговуванні населення розподілені так, що в єдиній системі
розселення можна виділити кілька зон зі своїми центрами тяжіння:
Полтавська, Кременчуцька, Миргородська, Лубенська, Хорольська,
Пирятинсько-Гребінківська, Гадяцько-Лохвицька і Карлівська [4].
Полтавська і Кременчуцька зони (центрами яких є найбільші міста
області – Полтава і Кременчук відповідно), маючи найбільші чисельність і
густоту населення, характеризуються високою щільністю транспортних
комунікацій. Зростаюча міграційна рухливість (маятникові міграції)
населення із приміських територій до центрів даних зон – за рахунок
невеликої середньої відстані між населеними пунктами – призводить до
більш інтенсивного розвитку автомобільного транспорту (за рахунок
пасажирообороту). Гадяцько-Лохвицька зона характеризується менш
розвинутою транспортною мережею, оскільки показник густоти населення
даного регіону менший порівняно з іншими зонами розселення населення
Полтавської області. Лубенська, Хорольська і Карлівська зони розселення
населення мають більшу густоту сільського розселення (30-40 осіб/км2), ніж
середня в регіоні (20-30 осіб/км2), і відповідно високу щільність
автомобільних
доріг.
Показник
густоти
розселення
населення
2
Миргородської зони – лише 27 осіб/км , проте транспортна мережа
достатньо розвинена, оскільки центром зони тяжіння є місто-курорт
Миргород. Пирятинсько-Гребінківська зона розселення населення
характеризується високою густотою населення (43 особи/км2), проте
високий рівень розвитку транспортних комунікацій даної зони більше
зумовлений природно-географічними та історичними факторами, а не
розселенням населення.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Механізм взаємодії
транспорту і розселення полягає в просторовому взаємовпливі. Поселенська
мережа в значній мірі формується залежно від мережі шляхів сполучення і
навпаки (особливо для автодоріг місцевого значення).
Таким чином, до властивостей системи розселення, які впливають на
розвиток і розміщення транспортного комплексу Полтавської області
належать: наявність значної кількості населених пунктів, а серед них –
високорозвинених і густонаселених міст (Полтава, Кременчук); невелика
середня відстань між населеними пунктами, що сприяє збільшенню
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кількості поїздок; дисперсно-груповий характер системи розселення; висока
внутрішньорайонна міграційна рухливість населення.
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МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ
ПРИКАРПАТСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ:
СТРУКТУРА І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Ключові слова: галузь промисловості, міжгалузевий промисловий комплекс,
територіальна організація, промислова агломерація, промисловий вузол

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.
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: паливноенергетичний (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
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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 ЛьвівськоВолинського 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) 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
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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 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.
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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, 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,
експериментально-механічний,
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
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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).
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 бавовнянопрядильна фабрики. У Болехові – лісокомбінат, меблева фабрика, шкір
завод та ін. Рожнятів, Брошнів і Вигода – спеціалізовані лісопромислові
центри.
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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. Івано-Франківську (240,508 тис. жителів –
01.01.2010). Основними підприємствами машинобудівної галузі є ВАТ
"Івано-Франківський
локомотиворемонтний
завод",
ВАТ
"ІваноФранківський 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.
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%).
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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 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
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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 мінеральносировинних та трудових ресурсів. Однак з кризою 90-х років ХХ століття
розпочалась руйнація промислового комплексу регіону, про що свідчить
значний спад 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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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.
Ищук С. И., Бабынюк Л. Б. Межотраслевые промышленные комплексы
Прикарпатского промышленного района: структура и территориальная
организация.
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.
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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.
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РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ РІВНЕНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Ключові слова: ринок, споживчий, проблеми, перспективи

Вступ. Ефективне функціонування ринків та поступове їх перетворення
на сучасні торговельно-сервісні комплекси є одним із напрямків
стратегічного розвитку внутрішньої торгівлі на державному рівні. Цим
визначається необхідність і актуальність дослідження проблем регулювання
діяльності ринків із продажу споживчих товарів в Україні та встановлення
сприятливих умов для здійснення ринкової торгівлі.
Визначення регуляторних механізмів і важелів регулювання діяльності
ринків із продажу споживчих товарів сприяє стабілізації продовольчої та
цінової ситуації, створенню необхідних умов для безпосереднього продажу
продукції фермерських господарств і місцевих виробників, зменшенню
стихійної торгівлі, поліпшенню обслуговування споживачів.
Постановка проблеми. Значна частка ринкової торгівлі здійснюється
через неофіційні стихійні ринки, умови купівлі-продажу на яких не
відповідають належним санітарно-гігієнічним та нормативним умовам.
Нерегульований розвиток ринків зумовлює деформацію інфраструктури
внутрішньої торгівлі, погіршення якості торговельного обслуговування
населення
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми особливостей
функціонування ринків із продажу споживчих товарів як одного із
механізмів організації внутрішньої торгівлі висвітлено в наукових працях
О. Шубіна, А. Мазаракі, В. Дорошенка, Я. Гончарука, О. Азарян та ін. У цих
дослідженнях визначено місце й роль ринків із продажу споживчих товарів
у системі внутрішньої торгівлі, а також основні особливості та проблеми їх
функціонування.
Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасного стану
розвитку мережі ринків з продажу споживчих товарів у Рівненській області,
виявлення проблем та перспектив розвитку.
Постановка завдання. Проаналізувати показники діяльності та
дислокацію ринків з продажу споживчих товарів у Рівненській області,
виявити територіальні відмінності у їх розміщенні, проблеми та перспективи
розвитку.
Виклад основного матеріалу. Діяльність ринків із продажу споживчих
товарів − це складна оперативно-організаційна система, спрямована на
забезпечення здійснення процесів купівлі-продажу з урахуванням поточних
і перспективних ринкових змін із метою повного задоволення попиту
населення й одержання прибутку. Це така діяльність, яка дозволяє всім
учасникам комерційного обороту успішно взаємодіяти з урахуванням
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взаємної вигоди на всіх етапах реалізації торговельних угод. Саме діяльність
ринків з продажу споживчих товарів сприяє ефективному розвитку
виробництва й впливає на формування його обсягів і перспективних
напрямків. Вона визначає економічне становище виробників, їхній
комерційний успіх із урахуванням мінливості ситуації на ринку.
Ринок із продажу споживчих товарів визначається як суб’єкт
господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці й
зареєстрований у встановленому порядку, функціональними обов’язками
якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних
умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно
від попиту й пропозицій [3].
Згідно з правилами торгівлі на ринку з продажу споживчих товарів,
його територія повинна мати відособлену й відгороджену від проїзної
частини, житлового й комунального секторів ділянку землі, підземні або
наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів
відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи й виходи, штучне
освітлення території ринку, автостоянок і під'їздів, телефонний зв'язок,
электро- й водопостачання, водовідвід, туалет, обладнані контейнерами
майданчики для збирання відходів і сміття й т. ін. Правила чітко
окреслюють коло осіб, які можуть здійснювати торгівлю на ринках: фізичні
особи − громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства,
суб'єкти підприємницької діяльності; а також юридичні особи незалежно від
форм власності [3].
Учасниками ринку з продажу споживчих товарів можуть бути власники
товарів (промислові підприємства-виробники державного та недержавного
підпорядкування чи їхні повноважні представники); виробники
сільськогосподарської продукції (агрофірми, фермери, сільськогосподарські
підприємства різної форми власності); оптові та роздрібні торговельні
підприємства; суб’єкти підприємницької діяльності.
Робота ринків не повинна погіршувати санітарний і екологічний стан
місцевості й негативно впливати на умови проживання населення. Міським
ринкам (ринкам великих міст) у наш час уже надано більш-менш
цивілізованого вигляду, але досі не всі вони відповідають зазначеним вище
умовам. А от що стосується ринків, які функціонують у районних центрах,
селах і селищах, то їхнім власникам (якщо вони й надалі хочуть такими
залишатися) необхідно буде докласти чимало зусиль і витратити значну
суму коштів, щоб зробити ринки відповідними до затверджених правил.
Питання щодо вартості послуг ринків і, перш за все, плата за утримання
торговельного місця є найбільш проблемним у регулюванні соціальнотрудових відносин між адміністрацією ринку та суб’єктами торговельного
підприємництва. Останнім часом значно збільшилася кількість звернень
приватних підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках, до органів
державної влади як місцевого, так і загальнодержавного рівня щодо
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необґрунтовано високої плати за послуги, що надаються ринками із продажу
продовольчих та непродовольчих товарів [5].
Спільною ознакою ринку як соціально-економічної категорії та ринку
як суб’єкта господарювання є наявність покупців/споживачів, що
забезпечує попит на конкретні види товарів і/чи послуг, та
продавців/виробників, які гарантують пропозицію цих товарів і/чи послуг.
Крім спеціальної функції забезпечення руху товарів від виробника до
споживача, ринок виконує в економічній системі регулятивно-контрольну й
стимулюючу функції. Світовий ринок доводить, що ринок є інструментом
саморегуляції суспільного виробництва. Через його посередництво
визначається що, скільки, коли, як і для кого робити. Внаслідок
застосування закону вартості й попиту та пропозиції робляться необхідні
пропозиції, оптимізується розподіл інвестиційних, матеріальних і трудових
ресурсів між сферами діяльності та сферою виробництва, забезпечується
дієвий економічний контроль за раціональним припустимим суспільно
рівнем виробничих витрат [1].
Розвиток мережі продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків
зумовлює забезпечення соціальної підтримки значної частини населення,
розширення сфер діяльності та збільшення торгового обороту суб'єктів
підприємницької діяльності.

Рис. 1 – Структура торгових місць на ринках
з продажу споживчих товарів у 2010 році

Значне місце у задоволенні потреб населення області товарами
належить ринкам. За рахунок організованих ринків у 2011 році формувалося
35 % загального обсягу продажу споживчих товарів.
Офіційно на території Рівненської області у 2010 році діяло 69 ринків з
продажу споживчих товарів, в т.ч. 5 продовольчих, 12 непродовольчих та 52
змішаних, що мають загальну площу 513,6 тис.м2 та торгову площу 384,7
тис.м2 та 18185 торгових місць. Проте лише чотири ринки, в яких є 366
торгових місць, є критими. В інших випадках інфраструктура ринків
складається з павільйонів для продажу, контейнерів, кіосків, лотків, палаток,
окремі магазини та об’єкти ресторанного господарства, критих та відкритих
столів, місць для продажу з транспортних засобів [4].
Дислокація офіційних ринків з продажу споживчих товарів по території
Рівненської області представлена у табл. 1. Проте, крім офіційних ринків в
області налічується значна кількість не зареєстрованих ринків з продажу
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споживчих товарів. Зокрема, відомо про наявність таких ринків у
с. В.Межиричі (Корецький р-н), с. Острожець (Млинівський р-н), с.Борове
(Зарічненський р-н) та багато інших. Вони відрізняються за потужністю та
ступенем організованості. Також в багатьох районах області є досить
популярною виїзна торгівля, що найчастіше здійснюється підприємцями в
окремі дні з транспортних засобів чи розбірних лотків та палаток.
Разом з тим, нерегульований розвиток ринків зумовлює деформацію
інфраструктури внутрішньої торгівлі, погіршення якості торговельного
обслуговування населення.
Таблиця 1 – Ринки з продажу споживчих товарів у Рівненській області
Кількість ринків, од.
2000
2005
2007
2010
РАЗОМ
58
68
72
69
м.Рівне
27
22
22
21
Березнівський
4
4
4
4
Володимирецький
4
7
7
8
Гощанський
1
1
1
1
Демидівський
1
1
1
1
Дубенський
4
3
3
4
Дубровицький
2
1
1
1
Зарічненський
1
1
1
Здолбунівський
2
5
6
6
Корецький
2
2
2
2
Костопільський
2
4
5
3
Млинівський
2
2
3
2
Острозький
1
3
4
3
Радивилівський
3
3
3
3
Рівненський
1
1
1
1
Рокитнівський
1
2
2
2
Сарненський
1
6
6
6

На рисунку 2 видно, що більш рівномірно ринки розташовуються у
північній частині області. Так, у Північному економічному районі
Рівненської області їх налічується 25, у Південному економічному районі
без обласного центру – 23, у місті Рівне – 21.
Разом з тим, навіть на офіційних ринках області існує ряд проблем:
- на більшості ринків не проводяться роботи з благоустрою,
реконструкції, заміни старих архітектурних форм на сучасні. Незадовільний
матеріально-технічний стан ринків, зокрема недостатнім є забезпечення
холодильним, ваговимірювальним та іншим торгово-технологічним
обладнанням. Недостатня кількість складських приміщень. Переважна
частина місць не опалюється або знаходиться на відкритих прилавках;
- спостерігається зниження обсягів продажу продовольчої продукції, в
тому числі сільськогосподарської, на ринках;
- відсутня налагоджена система товаропросування від виробників
сільськогосподарської продукції через ринки до споживачів, що створює
умови для активного розвитку посередників, а це, у свою чергу, призводить
до підвищення ціни на продукцію;
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Рис. 2 – Дислокація ринків з продажу споживчих товарів у Рівненській області

- мають місце численні порушення правил торгівлі, вимог Закону
України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових
актів, неналежне виконання адміністрацією ринків контрольних функцій
стосовно суб'єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність;
- знизилась увага місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування до ринкових об'єктів, що призводить, в окремих випадках,
до занедбаності прилеглих до ринків територій та автошляхів, розвитку на
прилеглих територіях неорганізованих форм торгівлі;
- наявні випадки встановлення цін на послуги та оренду торгових місць
та/або їх обслуговування на ринках в економічно необгрунтованому розмірі,
а також невідповідність вимогам чинного законодавства договорів оренди
торговельного місця.
Удосконалення функціонування ринків – це поступове поліпшення їх
діяльності в напрямі забезпечення належних умов для купівлі-продажу
товарів, надання послуг продавцям, покупцям і товаровиробникам,
контролю за додержанням прав споживачів, правил торгівлі, санітарних
вимог, якості та безпеки товарів, що реалізуються в межах ринків чи за їх
участю.
Основними напрямами та пріоритетами удосконалення ринків
Рівненської області повинні бути наступні:
формування на території області інфраструктури сучасно оснащених
ринків, яка відповідає чинному законодавству України, нормативноправовим актам та потребам населення у споживанні товарів та послуг;
поступове перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси, в
тому числі із залученням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів;
посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються
на ринках;
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додержання суб'єктами підприємницької діяльності порядку заняття
торговельною діяльністю, правил торговельного обслуговування населення,
ветеринарних правил, державних санітарних норм, гігієнічних нормативів;
ліквідація торгівлі у невстановлених місцях, в тому числі на
прилеглих до ринків територіях;
оптимізація системи руху споживчих товарів від виробника до
споживача, який купує товари на ринку;
створення умов для продажу сільськогосподарської продукції
безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами,
селянськими (фермерськими) господарствами, особистими підсобними
господарствами тощо).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином,
проблеми розвитку мережі ринків з продажу споживчих товарів у
Рівненській області потребують подальшого вивчення та постійного
моніторингу. Послідовне впровадження заходів щодо поліпшення їх роботи
сприятиме покращенню торговельного обслуговування населення та
активізації товарного обміну між містом та селом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА К БИОСФЕРЕ 3
Ключевые слова: антропный принцип, биосфера, эволюционизм, катастрофизм

Чем являемся мы для Вселенной? Еще в эпоху мрачного
Средневековья человек ощущал себя в центре Вселенной. Ради него
вращались звезды, светила Луна, всходило и заходило Солнце. Из всего
этого вершилась его судьба. Вся космология была антропоцентричной.
К ХХ в. от этого мировоззрения не осталось ни следа. “Увеличивая
мир до чрезвычайных размеров, новое научное мировоззрение в то же
время низводило человека со всеми его интересами и достижениями –
низводило все явления жизни – на положение ничтожной подробности в
Космосе” [Вернадский, 1980, с. 247], несущейся на маленькой песчинке в
окружении бесконечных пространств в океане смерти. Ну какое дело
Вселенной может быть до того, что на одной из ее бесчисленных
«песчинок» обитает человек? Конечно, раз уж он появился, то пусть себе
существует
Интуитивные догадки прошлого о связи условий существования
человека с самыми существенными чертами Вселенной стали вновь
пробуждаться к концу 1960-х годов. Тогда выяснилось, что мир буквально
натянут на 9 фундаментальных констант. Среди них фигурировали:
─ постоянная тяготения,
– постоянная Планка,
– константа, обратная скорости света,
– заряд электрона,
– масса электрона,
– константа слабого ядерного взаимодействия.
Каждая из фундаментальных констант выглядит случайной, не
связанной с другими, казалось могла бы иметь иные значения. Но каждый
раз выяснялось, что малейшие изменения характеристик любой из них ведут
не к соответствующим пропорциональным последствиям, а попросту к
исчезновению всей Вселенной. Например, протон тяжелее электрона в 1836
раз. И если бы это соотношение станет чуть другим, даже в единицах после
3
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запятой, то атомы не смогут существовать. Весь мир развалится,
превратившись в хаос, в пустыню водорода или даже еще нечто худшее. И
если малейшее изменение числовых значений констант произойдет, то
означать оно будет апокалиптический финал для всей материи со всеми ее
бесчисленными галактиками.
К концу 1970-х насчитывалось 23 таких констант, к концу 1980-х –
30. Сегодня физики указывают приблизительно на 40 фундаментальных
констант. Если бы мы сами подбирали фундаментальные константы, по
которым спроектирована Вселенная, то убедились бы, что во всех
созданных нами вселенных, жизнь возникнуть не смогла. Пришлось бы
выбирать именно те существующие константы. Человек с Землей не
подстроен под них, а наоборот, они сами настроены для человека на Земле.
Получается, без наблюдателей не было бы Вселенной. Некому было бы ее
видеть и слышать. Это положение получило название антропного принципа
[Щербаков, 1999; Barrow, Tipler, 1986; Bostrom, 2002; Leslie, 1996]. Из него
вытекает, что “во Вселенной должна возникнуть даже разумная обработка
информации, и, раз возникнув, она никогда не прекратится” [Barrow, Tipler,
1986, p. 3]. Выдвинута даже идея «соучаствующей Вселенной»,
порождающей на некотором отрезке времени своего существования
наблюдателей, наблюдения которых придают Вселенной реальность
[Уиллер, 1982].
Звездный купол стал намного ближе и человекоразмернее. Вновь
актуальны и непреходящи постулаты Платона о целом, предшествующем
своим частям и определяющем их свойства. Мир в свете антропного
принципа высветился как единый гигантский точно выверенный глаз.
Каждая из частичек глаза по отдельности никакой световой квант не
воспринимает. Возникнуть глаз мог только сразу и целиком, раньше всех
составляющих его частей. Всякая меньшая его изолированная часть
обречена на гибель. А без нее может погибнуть и сам глаз. Представить
эволюцию глаза можно в виде развития организма из зародыша, но никак не
из компонентов самого глаза.
Подобное прослеживается и в биосфере, где все организмы связаны
между собой пищевыми цепочками. “Первое появление жизни при
создании биосферы должно было произойти не в виде появления одного
какого-нибудь вида организма, а в виде их совокупности, отвечающей
геохимическим функциям жизни. Должны были сразу появиться
биоценозы… Эволюционный процесс, какую бы форму его мы ни взяли,
всегда идет уже внутри биосферы” [Вернадский, 1980, c. 278, 290–291].
Очень жесткие целевые соотношения прослеживаются и в
организме. Любой из них создан на основе одной и той же спиралевидной
молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). Возможные ее
модификации допускают диапазон отклонений строго в пределах одного
вида. Малейшие изменения значимых признаков вида, кодируемых
мономорфными генами (80% генов каждого вида), летальны [Алтухов,
2003]. Организмы не могут как пластилин изменяться от одного вида к
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другому. Становятся понятными как отсутствие достоверных переходных
форм между крупными таксонами организмов в палеонтологической
летописи, так и все неудачи селекционной науки по выведению новых
видов.
Проявляется ли антропный принцип в биосфере? Основные
характеристики Земли не столь строги как фундаментальные константы. Их
изменения возможны в определенном диапазоне. Но и в них
прослеживается все то же таинственное целеполагание.
Между температурой окружающего Землю Космоса (–271°С) и
температурой поверхности Солнца (+6000°С), заключен огромный диапазон
температур. Температурные колебания на Земле составляют примерно 1%
от этого диапазона. Ни одна другая планета не имеет столь узкого
температурного интервала. И только в нем может существовать вода с ее
уникальными биоцентричными свойствами. Среди них Л.Ж. Гендеросон
[1924] отмечал уникально высокую теплоемкость, аномальное расширение
при охлаждении ниже 4°С, низкую плотность льда, аномальную
теплопроводность, несравненные способности воды как растворителя,
высокое поверхностное натяжение, способность передвигаться по тонким
порам и капиллярам вопреки силы тяжести. Изменение любого из этих
свойств привело бы к разрушению среды жизни.
Еще более узкий температурный диапазон существования имеют
ферменты. Если температура организма опустится ниже +30º, ферменты
перестанут работать, наступит переохлаждение организма. Если
температура ферментов поднимется выше +42º — они необратимо
разрушатся. Теплокровные животные зимой поддерживают необходимую
температуру своих ферментов в основном потреблением пищи. Стало быть,
она тоже никогда не должна была иссякать полностью.
Узкий интервал земных температур поддерживается прежде всего
круговой орбитой Земли (у остальных планет они эллиптические). Если бы
и земная орбита была эллиптической, то при изменении расстояния Земли
от Солнца в диапазоне от 5 до 15% происходило или замерзание, или
выкипание всей воды на нашей планете [Ward , 2004]. А если бы солнечная
энергия когда-либо в истории оказалась отрезанной от Земли каким-нибудь
пылевым облаком, то уже через несколько недель температура Земли
сравнялась бы с температурой окружающего Космоса, т.е. составила бы –
271 °С.
Стоит среднегодовой температуре понизится на несколько градусов,
как возрастет площадь постоянного снежно-ледяного покрова и, как
следствие, повысится планетарное альбедо, что, в свою очередь, приведет
к дальнейшему понижению температуры. Стоит среднегодовой
температуре повысится на несколько градусов, как возрастет количество
водяного пара в атмосфере и усилится парниковый эффект. Благодаря
присутствию в атмосфере парниковых газов− водяного пара, углекислого
газа, метана, окиси азота ─ на Земле поддерживается температура на 33 °C
выше, чем она была бы в отсутствие парникового эффекта. Вместо средней
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по природным зонам температуры +15 °C, имели бы –18 °C [Арманд,
2001]. Главный источник парникового эффекта ─ водяной пар. Его в
атмосфере Земли 0,3%, а вклад в парниковый эффект - почти 70%.
Если площадь современного ледникового покрова, занимающего 8%
земной суши, возрастет всего на несколько процентов, то ледяной покров
быстро охватит весь земной шар и необратимо приведет его к состоянию
замерзшей безжизненной планеты (модель «белой Земли», Snowball Earth)
[Моисеев, Александров, Тарко, 1985]. Ясно, что процесс должен был при
каждом оледенении как-то прекращаться, если весь мир никогда целиком не
покрывался льдом. Но каким образом? Сторонники оледенений вынуждены
объяснять, что как раз тогда, когда биосфера была готова замерзнуть, по
удачному стечению обстоятельств, повышалась активность вулканов, или
возрастало количество поступающей на Землю солнечной энергии, или
Земля выходила из закрывавшего ее от Солнца пылевого облака или
Солнечная система из какой-то туманности [Будыко и др., 1986]. По мнению
одних, усиливался парниковый эффект, по мнению других, – уменьшалась
отражающая способность снежного покрова, по мнению третьих – в нужное
время появлялись новые группы организмов, способствующих
нейтрализации неблагоприятной тенденции к чрезмерному похолоданию
или потеплению. «Вопросом жизни для нас является выяснение того, как
удается планете затормозить прогрессирующее похолодание в период
наступания материковых льдов, причем затормозить точно на краю
«пропасти». От слаломиста, несущегося с горы на бешеной скорости,
требуется в таких ситуациях все мастерство, глазомер, фантастическая
точность движений. А небольшая помеха на пути грозит трагическим
исходом» — пишет А.Д.Арманд [2001].
Смену времен года и все природно-климатическое разнообразие
планеты предопределяет наклон оси вращения Земли к эклиптике на 23.5°.
Оси вращения Солнца и почти всех планет направлены перпендикулярно
плоскости эклиптики. Только у Урана и Земли они отклонены. Но если бы
ось вращения Земли располагалась вертикально по отношению к Солнцу, то
широтное распределение температур напоминало бы встречаемое на
Меркурии. Там на экваторе температура достигает до 1000 С днем с
морозами до минус 50º ночью. Белковая жизнь на такой планете не была бы
возможной.
Стабилизирует наклон оси вращения Земли к эклиптике Луна. Без нее
земная ось была бы хаотична и нестабильна, как, например, у Марса.
Марсианская ось может крениться до 60°. Компьютерное моделирование,
выполненное для Земли, показало, что без Луны ее угол наклона изменялся
бы в еще больших пределах – от 0 до 85° [Laskar, Joutel, Robutel, 1993].
А еще есть много такого, что неизвестно, является ли оно
критическим для существования жизни на Земле или нет. Необходимы ли
для нее другие созвездия? Другие планеты и их спутники? Спасают ли они
жизнь на Земле?
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Известно например, что Юпитер защищает нас от астероидов и
комет. Своей огромной массой он экранирует их от нас и притягивает к
себе. Если бы не Юпитер, именно с такой массой и орбитой вращения, то
Земля подвергалась бы бомбардировкам астероидов и комет в 1000 раз
чаще, чем в реальности [Аткинсон, 2001]. Последний раз Юпитер спас нас
от гигантской высокоскоростной кометы Шумейкера – Леви 9 в 1994 г.
Притянутая мощным гравитационным полем Юпитера, комета раскололась
на 20
кусков. Огромные взрывы следовали поочередно в течение
нескольких суток. Даже одного из них было бы достаточно, чтобы
уничтожить биосферу или хотя бы человеческую цивилизацию. Но всегда
ли Юпитер так защищал Землю и как долго это будет продолжаться?
От проникновения наружу внутреннего тепла Земли нижние слои
атмосферы нагреваются за год лишь на 0.1-0.2°С. Но этот незначительный
избыток эндогенного тепла исключает возможность поглощения земной
корой больших количеств солнечного тепла. Не будь этого перевеса, на
прогревание литосферы снаружи тратилось бы значительно больше
солнечной энергии в ущерб прогреванию нижних слоев атмосферы
[Григорьев, 1966, с. 139].
Поступление тепла из земных недр зависит от содержания в земной
коре радиоактивных элементов, главным образом урана и тория. Их
концентрация не должна быть слишком низкой, чтобы не воспрепятствовать
активности земных недр. Без тектонической активности вода уже за 14 млн.
лет снивелирует весь рельеф земной суши со всеми горами до уровня океана
[Ратцель, 1905]. А всего за 50 млн. лет эрозия суши целиком заполнит океан
выносимыми реками твердыми частицами [Клиге, Данилов, Конищев, 1998].
В моря и океаны вынесутся все жизненно важные элементы. Обратно на
сушу они поступают в ничтожном количестве. Не более 1% от вынесенного
фосфора возвращают на сушу морские птицы в виде гуано. Чтобы
поддерживать необходимый для поддержания жизни круговорот воды в
природе вновь и вновь должны вздыматься горы.
И вместе с тем концентрация радиоактивных элементов в земной коре
не должна быть слишком высокой, чтобы не выбросить на поверхность
гигантские объемы глубинного вещества. Примером гибели такого рода,
похоже, может служить Марс. По размерам он раз в десять меньше Земли, а
по вулканической активности когда-то существенно превосходил ее.
Марсианские вулканы с относительными высотами свыше 20 км - самые
большие во всей Солнечной системе. Их гигантские извержения вполне
могло поглотить весь кислород планеты. А его, судя по красноцветам Марса
километровой мощности было в четыре раза больше, чем в современной
земной атмосфере [Портнов, 1999]. Теперь об этом кислороде напоминает
лишь та красно-бурая окраска планеты, что свойственна окислам железа
(гематиту, лимониту). Такой химический состав и подтвердил анализ
марсианских ржавых песков, выполненный марсоходом с американского
корабля «Opportunity» [McEwen, et al., 2007].
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Чтобы поток тепла из земных недр не превышал своих
незначительных значений в горных областях идет усиленная потеря
эндогенного тепла. Происходит она по двум причинам. На первую из них
обратил внимание А. А. Григорьев [1966, с. 139]. Связана она с
обвевающими горные гребни ветрами со значительными скоростями
движения на больших высотах. Они отнимают у земной поверхности много
лишнего тепла. Вторая причина заключается в самом интенсивном
разрушении земной коры в горах тектоническими расколами и разломами.
По ним распространяется на глубину фронт охлаждения земной коры
[Ромашов, 2003]. По всей видимости, тектоническая активность недр
разряжает таким образом вулканическую активность.
Благодаря высотным ступеням гор существенно обогащается вся
картина жизни на Земле. Горы занимают 40% земной суши, а если их было
бы меньше, то на Земле больше было бы пустынь, потому что являясь
«водными башнями планеты», горы питают живительной влагой
примыкающую к ним сушу. «То, что вся суша примыкает к горным
хребтам, послужило причиной бесчисленных изменений климата, в
котором живут бессчётные живые существа, и препятствием к вырождению
человеческого рода, насколько вообще было возможно воспрепятствовать
ему… И пустынь на земле стало меньше оттого, что вся суша примыкает к
горным хребтам, – потому что горы, как бы отводят влагу небесную на
землю и изливают рог изобилия плодородными потоками [Гердер, 1977, с.
180-181].
Соотношение массы Земли и земной атмосферы тоже, по-видимому,
есть константа. Будь Земля более массивной, перемешивание слоев
атмосферы и океана стало бы невозможным. Атмосфера имела более
устойчивую стратификацию и в ней в значительном количестве
накапливались более легкие, но ядовитые газы ─ метан, аммиак, водород.
Любая техническая цивилизация в такой среде быстро бы задохнулась от
собственных отбросов. Будь Земля менее массивной, ее гравитационное
поле не смогло бы удерживать столь плотную атмосферу с содержанием
кислорода в 21%. Вновь выходит, «без тверди, не было б небес».
Изменение содержания кислорода в атмосфере на какие-то проценты
делает существование техноцивилизации невозможным. При концентрации
кислорода в 25% все, что может сгореть, сгорело бы даже под проливным
дождём. Сгорели бы и горючие полезные ископаемые – основа
технологического процветания человечества. Наоборот, при концентрации
кислорода ниже 15% стали бы невозможными процессы любого горения
дерева, угля и другой органики [Арманд, 2001; Lovelock, 1989]. Одно это
обстоятельство не одарило бы человечество могущественной энергией
огня. И вместе с тем, при современной концентрации кислорода ничто не
сгорает, если влажность превышает 15%. Поэтому лесные пожары и не
охватывают по полсуши планеты.
Как сильнейший окислитель кислород вообще не должен был бы в
таких количествах накапливаться в атмосфере. Миллионы различных
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химических реакций, процессов гниения, горения, окисления, дыхания,
выветривания поглощают исключительно активные молекулы кислорода. И
только один процесс фотосинтеза способен кислород производить.
«Если бы зеленые растения не существовали, через несколько сотен
лет на поверхности Земли не осталось бы следа свободного кислорода, и
главные химические превращения на Земле прекратились» [Вернадский,
1980, с. 235]. По другим подсчетам, без зеленых растений кислород исчез из
атмосферы за 10 000 лет [Шкловский, 1987], 3 700 лет [Портнов, 1999], 6
тыс. лет [Арманд, 2001]. Указывается, что весь кислород может быть
потреблен на одно дыхание живыми организмами всего 2 тыс. лет [Второв,
Дроздов, 2001]. В любом случае, срок очень ничтожный для геологического
времени.
А если углекислый газ перестанет поступать в атмосферу, то
растения исчерпают его запас всего за 8-11 лет [Болдырев, 2001]. В воздухе
его очень мало — всего 0,034-0,037%. Он же нужен всем растениям ─
единственным поставщикам кислорода. После исчерпания углекислого газа
все живое прекратит свое существование.
Миллиардами лет
поддерживается и регулируется тончайшее
соотношение между кислородом и углекислым газом, между поставкой
кислорода зелеными растениями и потреблением его всем миром животных,
а теперь еще и людей с их цивилизацией. Зоомасса составляет 1% от общей
фитомассы. Такое же соотношение должно было сохраняться на
протяжении всей истории биосферы. Оно тоже, по-видимому, есть
константа. Воздействие человека существенно обедняет органический мир
планеты, но не меняет этого соотношения. Вместо дикой растительности
создаются сельскохозяйственные угодья. Истребляя диких животных,
человек заменяет их домашними. Например, на свете живет более 2 млрд.
домашних коров и быков, причем потребляют они кислорода больше, чем
все люди вместе взятые [Второв, Дроздов, 2001].
Атмосфера Земли с удивительным постоянством поддерживает
нужную для жизни концентрацию кислорода, а человек его вовсю сжигает,
разрушает ракетами и реактивными самолетами, расходует на окисление и
коррозию. При этом утверждает, что запасы кислорода неисчерпаемы и
никакое истощение им не грозит. Атмосферная циркуляция быстро
выравнивает концентрацию кислорода. Поэтому проследить его истощение
приборами не удается, измеряются его очень усредненные значения. Но
это не означает, что дело тут в порядке. Согласно расчетам количество
кислорода в атмосфере уменьшилось уже почти на процент [Ткаченко,
2004].
Как согласуется антропный принцип с глобальными
вымираниями? В. И. Вернадский писал, что земная кора «захватывает в
пределах нескольких десятков километров ряд геологических оболочек,
которые когда-то были на поверхности Земли биосферами. Это биосфера,
стратисфера, метаморфическая (верхняя и нижняя) оболочка, гранитная
оболочка. Происхождение их всех из биосферы становится нам ясным
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только теперь. Это – былые биосферы» [Вернадский, 1965, с. 35]. Не
останутся ли от нашей биосферы лишь одни подобные следы?
В конце мелового периода было уничтожено 70% всего живого на
Земле, более 90% живых существ погибли в пермский период. В
палеонтологической летописи достаточно хорошо прослежено, что
каждому
крупному
вымиранию
организмов
предшествует
крупномасштабный рост биоразнообразия и, по всей видимости, биомассы.
К настоящему времени насчитывается около 250 тыс. видов, уже вымерших
к появлению человека. Число обнаруженных таких останков соответствует
миллиардам погибших особей.
Согласно эволюционным воззрениям количество живого вещества в
истории планеты должно было возрастать от абиогенной Земли до наших
дней. Но если держаться эмпирически наблюдаемых фактов, то громадные
залежи угля, нефти и карбонатов (известняков, мела, доломитов, мергелей),
обнаруживаемые в древних земных толщах, в частности мощные толщи
углисто-графитовых сланцев, шунгитов и черных сланцев раннего архея,
свидетельствуют скорее сокращении количества живого вещества от того
гигантского изобилия до нашего времени.
Как согласовать столь колоссальное их число с антропным
принципом? Может быть, становление мироздание шло методом проб и
ошибок? Но такое конструирование вообще прямо противопоставляется
антропному принципу.
Обращает внимание колоссальное количество вымерших организмов,
дошедших до нас в форме окаменелостей, приобретших свойства камня и
ставших частью земной коры. Очевидно многие, если не большинство
окаменелостей, были потом переотложены, разрушены или полностью
уничтожены. Современные процессы не дают примеров окаменения
организмов. Все умершие в наши дни живые существа разлагаются и не
успевают превратиться в камень. Микробы, черви, насекомые не оставляют
никакого времени для какого-либо их окаменения. Большая часть
окаменелостей представлена морскими беспозвоночными (морскими
звездами, медузами, плеченогими и моллюскими), которые обычно не
отличаются от современных форм. В наше время такие организмы
истлевают особенно быстро. Почти повсеместно встречаются окаменелые
растительные остатки, окаменелые деревья, известны целые “каменные
леса”. Известны залежи углей, тоже в чем-то близкие к окаменелым
растительным остаткам. Останки позвоночных встречаются нечасто, хотя
найдены целые кладбища окаменелых динозавров.
Изучая многочисленные останки организмов, отсутствующих ныне
видов, Кювье [1840] обнаружил, что прежний видовой состав планеты был
неизмеримо разнообразнее. Сокращение биоразнообразия Кювье связывал с
глобальными катастрофами, изменявшими физическую карту мира. Во
времена этих событий происходила гигантская смена фаун и флор,
наблюдаемая в геологических пластах. Кювье пришел к выводам, что
процессы, действующие сегодня, недостаточны для того, чтобы произвести
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~137~

те грандиозные перевороты, которые записаны в земных слоях. Даже если
эти процессы будут действовать миллионы лет, они не смогут соорудить
такие горные массивы как Альпы. В периоды их созидания действовали
экстраординарные силы с гораздо более мощной энергетикой. Причины их
тщетно искать среди действующих сегодня на земной поверхности сил. Они
прерывали спокойное течение обычных геологических и биологических
процессов. Современная наука не дает оснований утверждать, что силы,
бездействующие сегодня, не могли проявлять себя в прошлом, или
правильно нами поняты в настоящем.
Все органические остатки легко разлагаются при доступе к ним
кислорода, а такие соединения, как нефть, распадаются самопроизвольно и
довольно быстро. Это можно наблюдать на любом нефтеперегонном
заводе. Значит, захоронены углеводородные месторождения тоже должны
были быстро, надежно и очень плотно. Растения, положившие начало
угольным месторождениям, погибали и погребались столь быстро, что не
успевали окислиться. Тут же эти толщи должна была навсегда надежно
перекрыты от контакта с кислородом и аэробными микробами [Ager, 1995].
В. И. Вернадский [1983] заметил, что количество углерода, который
содержится в горючих ископаемых и известняковых породах, примерно
соответствует количеству свободного кислорода в атмосфере. Уголь
состоит из чистого углерода, в угле кислорода нет, весь кислород, который
мог бы соединиться с углем, остался в атмосфере. «Если растения или
животные вследствие каких-то событий будут замурованы или засыпаны
осадочными отложениями, то атмосфера приобретает дополнительный
кислород. Возможно, благодаря именно этому процессу был накоплен
свободный кислород в земной атмосфере” [Доул, 1974, с. 79–80].
По некоторым данным, крупнейшие пермское и меловое вымирания
как раз и были связаны с резким падением уровня кислорода в воздухе и в
морской воде [Кауфман, 1986; Leslie, 1996]. Вымирания буйной
тропической жизни, которая не столько уже продуцировала, сколько
поглощала кислород на процессы гниения, грозно предостерегают от
нарушений хрупкого кислородного баланса. Видимо, так соединяется
антропный принцип с палеонтологическими вымираниями в истории
Земли. В результате такого соединения человеку были дарованы и
кислород, и месторождения горючих ископаемых. Для благ и возвышения
человека распространялись великолепные леса, накапливались залежи
углей и углеводородного сырья, мощные толщи осадочных пород.
Мириадам беспозвоночных пришлось погибнуть и переполнить толщи
своими окаменелостями, чтобы земля покрылась плодородной почвой.
“Разве не всем обязаны мы стихиям: и своим собственным
существованием, и всем, чем мы владеем, и нашим домом Землей? ─
мудро рассуждал Иоганн Гердер. – Не по полу дома своего ступаешь ты,
бедный человек, но ходишь по крыше своего дома, и лишь множество
потопов придало твоему дому его теперешний вид” [Гердер, 1977, с. 39].
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Вступив на землю, человек встретил все условия для безбедного
существования. “Необходимый минимум для его жизни был осуществлен в
разной форме: ресурсов питания от фруктов – как в садах Эдема – до
мамонтов, в форме обильной самоочищающейся пресной воды, в форме
горючего для костров. Земля уже накопила для реализации творческих
фантазий человека множество видов растений и животных, пригодных для
одомашнивания и селекции, накопила кладовые горючих ископаемых,
металлов, солей, строительных материалов, радиоактивных веществ. На
случай, если новому хозяину Земли захочется, например, испытать их
действие на себе” – пишет А.Д. Арманд [2001].
Для чего погибли мамонты? В позднем плейстоцене (40-12 тыс. лет
назад) значительную территорию северного полушария охватывала великая
степь. Современные степи служат лишь жалкими осколками ее. В животном
населении той степи белые медведи соседствовали с тропическими змеями,
арктические лисы с крокодилами. Северный олень пасся рядом с гигантским
верблюдом. Повсюду бродили огромные двурогие носороги, бегемоты,
броненосцы. За лошадьми, бизонами, антилопами, огромными бизонами и
овцебыками охотились могущественные пещерные львы, саблезубые тигры,
другие тигры величиной с барса, гигантские львы, гиены, волки, росомахи,
куницы. Большая часть всех этих видов «смешанной фауны» той степи,
современные степи не заселяет.
Об обилии животных говорят сегодня тысячи ископаемых костяков и
множество костей огромных животных. Их находят повсюду от Атлантики
до Тихого океана, по всей Евразии и по всей Северной Америке. В мерзлых
лёссовых толщах Сибири и Аляски находят замерзшие туши мамонтов с
сохранившимися мягкими тканями. Животных нередко обнаруживают среди
залежей подземных льдов На трупах сохранились многочисленны следы
травм и переломов костей ног. В их желудках обнаружены непереваренные
плоды, листья, орешки, злаки. В пастях животных и между зубами найдены
даже непережеванные остатки трав, некоторые оказались с семенами. Еще
знаменитый полярный исследователь барон Толль заключил из того, что
катастрофа застала животных врасплох и произошла она ранней осенью
[1897].
Мертвый взрослый овцебык в своей шкуре и весом в одну тонну
промерзает зимой в низовьях Колымы в течение нескольких месяцев [Зимов,
Чупрынин, 1991]. Внутренности его за это время начинают разлагаться,
процесс резко возрастает летом, когда разложение тела начинается через
десять-двадцать часов после гибели крупного животного. Его тут же
начинают глодать животные и птицы, довершают дело насекомые и черви.
Поэтому от миллионов туш современных крупных животных, обитающих в
естественных условиях, лет через сто не остается в большинстве случаев
даже скелетов.
Следовательно, мамонты оказались в "холодильнике" до того, как
началось их разложение и в последующем сохранялись в промерзшем
состоянии. Трупы некоторых мамонтов столь хорошо сохранились, что их
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мясо могли есть собаки. А. И.Солженицын начинает «Архипелаг ГУЛАГ» с
примера как изголодавшиеся зэки съели мясо обнаруженной ими туши
мамонта.
Сейчас подобные находки относительно редки, в год число найденных
мамонтовых бивней измеряется единицами. Видимо, многие остатки
мамонтов уже вымыты из берегов или разрушились, но в старину на
Новосибирских островах и равнинах Северо-Восточной Сибири они
встречались очень часто. Берег между Индигиркой и Леной называли
"мамонтовым
берегом"
из-за
колоссальных
запасов
идеально
сохранившихся бивней мамонтов.
Целые стада животных, по−видимому, погибли, сраженные злой
силой, по всей видимости, внезапно понизившей земную температуру на
огромном пространстве. Ей не предшествовали какие−либо явления,
которые могли бы предостеречь о надвигающейся беде. Растительность както пережила этот удар. Неизвестны и факты исчезновения на рубеже
плейстоцена и голоцена какого-либо массового кормового растения мамонта
в пределах ареала их обитания. Многие мелкие и изворотливые животные
тоже спаслись. Те, что могли легко и быстро одолевать большие высоты,
нашли прибежище на горных кручах. Среди них были снежный баран,
горный козел, косуля, Выжили и те, что умели плавать (лоси, северные
олени, лошади). Не погибли и млекопитающие, связанные жизнью с морем
(киты, моржи, тюлени). Среди них оказался и белый медведь.
Что же заморозило и тут же захоронило миллионы мамонтов и других
крупных травоядных животных? Если ледник, то почему они не могли
спокойно уйти от его холодного дыхания? Если климатические изменения,
то почему мамонты пережили предыдущие, как считается, ледниковые
эпохи климатических смен?
Еще великий Кювье отмечал: «один и тот же процесс и погубил их, и
оледенил страну, в которой они жили. Это происшествие случилось
внезапно, мгновенно, без всякой постепенности» [Кювье, 1840, с. 11].
Кювье первым заговорил об «оледенении», как о причине той катастрофы,
что внезапно погубила мамонтов и других крупных животных. Он обратил
внимание, что слои вечной мерзлоты хранят прекрасно сохранившиеся
растительные и животные останки тропического происхождения. Подобные
захоронения, — пришел к выводу Кювье — могли быть связаны только с
мгновенным понижением температуры. Все, что в других местах можно
найти в виде окаменелостей, тут представлено в свежезамороженном виде.
Кювье, таким образом, первым сформулировал концепцию образования
вечной мерзлоты.
Туши тут же погребались грязью, песком и галькой, которые, в свою
очередь, мгновенно сковывались вечной мерзлотой. Вместе с животными
могли мгновенно замерзнуть и не успевшие схлынуть воды гигантских
мегаволн, предстающие теперь в виде залежей подземных льдов.
Впоследствии этот грунт уже не оттаивал, раз туши не разложились.
Опустевшие после схлынувших волн пространства вновь покрываются
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травами, вытесняемыми затем без воздействия мамонтов мхами и
лишайниками. Одновременно с животными замерзли не успевшие схлынуть
воды гигантских мегаволн. Теперь они предстают в виде залежей подземных
льдов. Нередко части животных лежат, перемежаясь прослойками льда и
слоями торфа. Все это свидетельствует о внезапности катастрофы.
Концепция формирования оледенения имеет, таким образом, в своей
основе биологическую природу. Гений Кювье состоит еще и в том, что он
первым сформулировал концепцию образования вечной мерзлоты, которую
составили мгновенно-замерзшие породы. Их слои хранят прекрасно
сохранившиеся растительные и животные останки тропического
происхождения. Подобный эффект мог быть достигнут только при
мгновенном понижении температуры.
Парадоксально, но современные биологи привязывая к ней свои
построения как к чисто геологической, не помнят о ее изначальной
биологической сути. Не упоминают о Кювье, как о своем предшественнике,
и мерзлотоведы. В криолитологии и мерзлотоведении процесс накопления
мощных полигонально-жильных льдов (вертикальной мощностью до 30 м),
вымирания мамонтов и формирования вечной мерзлоты рассматриваются
как три независимых вялотекущих процесса. Между тем, тайна гибели
мамонтовой мегафауны должна было бы обращать на себя внимание не
меньше, чем вымирание динозавров, в отношении гибели которых
катастрофические причины наукой допускаются.
Поскольку кости мамонта обнаруживаются почти на всех
палеолитических стоянках, иногда в ошеломляющем количестве, то из этого
делается заключение, что их истребили палеолитические люди. Они
устраивали ловушки, рыли ямы, и с потрясающей ловкостью загоняли туда
стада мамонтов, а заодно с ними и особей шерстистых носорогов, бизонов,
зубров, лошадей, овцебыков, оленей, пещерных медведей и львов, причем в
количествах, превышающих любой мыслимый уровень потребления. Но
попробуйте загнать в подобную западню хотя бы стадо овец. Удивительно,
что большинство картин подобной охоты принадлежит поборникам
принципа актуализма.
Однако, никаких следов многочисленных людских племен, где
вымирание крупных животных носило наиболее массовый характер, не
найдено. На Северо-Востоке Азии вместе с мамонтом погибли почти все
крупные травоядные, а в более заселенной человеком Европе масштабы
вымирания видов оказались меньше. В Литве и Северной Греции зубры
сохранились до ХIХ века.
При любых глобальных охотах первобытных людей или изменениях
климата всегда нашелся бы регион, находящийся в приемлемом для
выживания вымерших видов климатическом диапазоне. Овцебыки ведь
сохранились. И почему истребленными оказались арктические слоны, а не
их тропические собратья?
Мамонты,
по
всей
видимости,
послужили
становлению
позднепалеолитических культур в той же степени, что и залежи
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углеводородов служат современной цивилизации. Можно представить как
выжившим после страшной катастрофы людям оставалось лишь спуститься
в болотистые долины, открытые отступившим морем и в мерзлых толщах
нового континента обнаруживать кладбища замороженных туш с запасами
мясной пищи. Возле них появлялись первые стоянки, возникала частичная
оседлость, возможно, не особенно прочная, но хотя бы на несколько лет.
Эволюционизм или катастрофизм? Только немногие ученые во
времена Кювье полагали, что события земной истории могут быть
объяснены простым воздействием обычных природных сил за неизмеримые
по величине отрезки геологического времени. Но прошло полвека, и
серьезное противодействие катастрофизму стало оказывать созданное в
1807 г. Лондонское Геологическое общество. Среди членов этого общества
были юристы, парламентарии, купцы, врачи, клерки, армейские офицеры.
Не было только среди них ни одного образованного геолога. Серьезные
английские геологи, как У. Смит, дистанцировались от этого сомнительного
общества [Gillispie, 1959].
В 1830 г. член Геологического общества молодой адвокат Чарльз
Лайель начинает ежегодно публиковать один за другим три толстых тома,
казалось бы, из совсем далекой от юриспруденции сферы, под названием
“Основные начала геологии, или попытка объяснить древние изменения
Земли действующими и сейчас процессами”. Со следовательской
тщательностью измерил Лайель скорость накопления современных осадков
в спокойных условиях стоячих водоемов. Она составила миллиметры или
немногие сантиметры в год. Затем разделил мощности известных ему толщ
осадочных пород на эту скорость осадконакопления и вывел громадный
возраст толщ. Он достигал сотен тысяч и даже миллионов лет. По тем
временам это был сенсационно-гигантский возраст. Лайель стал доказывать,
что все геологические процессы и явления в прошлом были такими же, как
сейчас. Постоянное действие этих едва заметных для человека
геологических процессов дает крупные результаты. Для их объяснений не
нужна никакая гигантская катастрофа. “С древнейших времен, куда только
может проникнуть наш взгляд, и до наших дней не действовали никакие
другие процессы, кроме тех, которые действуют сейчас, и они никогда не
действовали с другой степенью активности, отличной от той, какую они
проявляют сейчас” – утверждал Лайель [цит. по Гулд, 1986].
После Лайеля европейская наука стала дистанцироваться от
рассмотрения возможных глобальных катастроф. Гипотеза Лайеля
“настоящее – ключ к пониманию прошлого” вскоре приобрела статус
всеобщего постулата, известного под названием принципа актуализма (от
лат. actualis – “действительный”, “настоящий”), или униформизма (от англ.
uniformity – “единообразие” и “незыблемость”). Он придал парадигмальный
вид не только всем наукам о Земле, но и всей науке.
Эвристическим ключом настоящего исследователь вскрывает давно
ушедшие эпохи. Он делит толщу осадочного слоя на время его образования
по геохронологической шкале и получает скорость осадконакопления в
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~142~

миллиметры за сотни лет. Для больших площадей карбонатного ордовика
приводятся даже цифры 20 м/млн. лет, то есть 1 мм за 50 лет или 0.02 мм в
год. Это фантастически низкие скорости осадконакопления для
мелководных бассейнов с их активной гидродинамикой. Никаким остаткам
остаться неразложившимися при такой скорости просто немыслимо. Тем не
менее, каждый год приносит открытия все новых миллионов окаменелых
останков животных и растений, образующих огромные “кладбища”.
Термин “катастрофизм” до сих пор используется с негативным
оттенком. Еще более жестким было отношение к катастрофизму в советской
науке. Большая Советская энциклопедия цитировала слова Ф. Энгельса:
“Теория Кювье о претерпеваемых землей революциях была революционна
на словах и реакционна на деле”. Далее приводился вердикт И.В. Сталина из
работы “Анархизм или социализм?”: “Ясно, что между катаклизмами Кювье
и диалектическим методом Маркса нет ничего общего” [Катастроф…, 1953].
Сегодня отношение научного сообщества к катастрофизму начинает
меняться. Возрастает понимание его эмпирической сущности, поскольку
катастрофизм основывается не на идеологии, а на попытках объяснения
наблюдаемых фактов [Huggett, 1990]. В то же время эволюционная модель
все больше воспринимается как парадигмальная, зиждущаяся на том, что
так принято. Она не соответствуют научным принципам наблюдаемости,
повторяемости
и
проверяемости.
Не
подтверждается
никаким
палеонтологическим и селекционным материалом, где дискретность видов
живого выражена необычайно резко. Отсутствие переходных форм между
группами высокого таксономического ранга представляет собой почти
всеобщее явление для всех отрядов всех классов. Потому и не смогло
эволюционное учение дать ни одного примера возникновения нового вида
животных или растений из вида им предшествующего. Все яснее
вырисовывается иная картина истории нашей планеты.
Вместе с тем, наука не дает никаких оснований утверждать, что силы,
бездействующие сегодня, не могли проявлять себя в прошлом, или что
силы, действующие в прошлом, правильно поняты нами в настоящем. «Тот
образ вселенной, которым так гордится наука (“мир—автомат”,
“вселенная—заведенные часы”), — это образ ада… Бесконечный
круговорот вещества, существование по застывшим неизменным “законам”
лишены цели, а значит, и смысла, а бессмысленное прозябанье — это одна
из форм небытия» [Аксючиц, 1997, с. 377].
Слишком большое число «счастливых случайностей» должно было
совпасть в своем уникальном сочетании на протяжении нескольких
миллиардов лет для существования биосферы. Значит, в истории планеты
они существенно не менялись или поддерживались в определенном
диапазоне. А ведь чем уникальнее условия, сложившиеся в результате
взаимодействия нескольких случайных параметров, тем короче во времени
сосуществуют они. А.В. Турчин [2007] выражает эту идею с помощью
следующей метафоры. Представим себе, что необходимым условием
возникновения разумной жизни является то, что несколько капель дождя
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случайно оказываются на одной линии. Если речь идёт только о двух
каплях, то они всегда на одной линии. Если о трёх – то только доли
секунды, а если четырёх, пяти или шести – то ещё меньшие доли времени.
Как же могла просуществовать биосфера столь долго при
относительном постоянстве своих главных характеристик? Ведь любое
вторжение крупной кометы уже могло бы разрушить этот чудесный
космический корабль. И зачем для реализации антропного принципа такое
количество миллиардов лет? Быть может мы просто неверно оцениваем
возрасты?
В любой горной породе, взятой самой по себе, нет ничего такого, что
могло бы подсказать ее возраст. Горные породы всех цветов, весов,
плотностей, химических составов, запахов, вкусов, присутствуют в
отложениях самых разных возрастов [Вернадский, 1988]. Отличить одну
геологическую эпоху относительно другой мы можем только по
сохранившимся в геологических слоях ископаемых отпечатках, живших
когда-то в этом месте организмах.
Современные оценки громадного возраста жизни на Земле выводятся
из измерений радиоактивности горных пород. Было установлено, что
скорость распада радиоактивных элементов сегодня не меняется при любых
температурах, давлениях и других физических и химических воздействиях.
Было решено, что так было всегда. По соотношению концентраций
родительского радиоактивного элемента и продукта его распада (дочернего
элемента) начали рассчитывать возраст горных пород. По концентрации
радиоактивных изотопов в горных породах, был измерен возраст
«древнейших» из них. Он оказался 4,6 миллиардов лет и был принят за
возраст Земли. По информации собранной сегодня стали воссоздавать то,
что было вчера.
Принцип актуализма считает бесспорным, что все скорости
наблюдаемые сегодня (от накопления геологических пластов до
радиоактивных распадов) были таковыми всегда. Но начальная скорость
наблюдаемых процессов почти никогда не равна конечной. В естественных
условиях чем дольше длительность какого-либо процесса, тем с меньшей
интенсивностью он протекает и наоборот. Например, нагретый чайник или
электрически заряженное тело вначале быстро уменьшают свою
температуру и потенциал, затем все медленнее и медленнее. Видимо по
этой же схеме понижается скорость всех процессов, в том числе
осадконакопления и ядерных, химических, радиоактивных распадов
[Вейник, 1991].
В ископаемых останках палеогенетиками за последнее время
обнаружено множество неких «последовательностей ДНК и РНК, мягких
тканей, сосудов, эритроцитов, остеоцитов, костного матрикса и фрагментов
коллагена» возрастом в десятки тысяч и даже «до 60 млн. лет». Результаты
исследований «сложоструктуированной органики, сохранившейся в течение
десятков миллионов лет», стали в большом числе публиковаться в самых
авторитетных научных журналах, типа “Nature”, “Science”.
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Но все соединения ДНК быстро распадаются вне организма под
воздействием ультрафиолета, радиации, окислений. Ни при каких условиях
не сможет молекула ДНК сохраняться миллионы лет, а если сохранилась,
то, значит, существует не столь долго. Не с первыми ли лучами зажженного
для него Солнца встречает человечество утреннюю зарю своего
мироздания?
Время жизни на Земле часто уподобляют календарному году. За дату
зарождения жизни принимают первое января. Люди на этом календаре
появляются лишь за одну минуту до полуночи 31 декабря. Вся история
человечества заключена в эту ничтожную минуту. Экстраполирующая эту
стрелу времени гипербола уже в ближайшие десятилетия заворачивается в
вертикаль и превращается в бессмыслицу: скорость эволюционных
изменений устремляется к бесконечности, а интервалы между фазовыми
переходами – к нулю [Назаретян, 2009].
Нет, не надо было для столь грандиозной задачи громоздить столь
длительные эпохи. Все шло быстрее и целесообразнее, в полном
соответствии с антропным принципом цели.
«Всеми средствами изгоняя из нашего сознания идею Высшего
Разума, мы незаметно пришли к вере в Чудо. Чем, если не чудом можно
назвать осуществление события, вероятность которого бесконечно близка к
нулю? Это событие — наше появление во Вселенной... Одна вера заменяет
другую. Какую из них выбрать — дело вкуса» [Арманд, 2001].
«Главное противоречие в познании наших современников заключается
в признании примата материального или духовного начала в эволюции
мира, в частности в решении вопроса, является ли Земля результатом слепого действия физических законов или ее развитие подчинено некоторой
конечной цели, например, цели стать вместилищем человеческой
цивилизации» - пишет замечательный российский географ А.Д.Арманд
[1996, с.3].
И дух, и материя – равно недоказуемые атрибуты одного
неизвестного. Но, говоря словами Мориса Метерлинка: «Великое
преимущество спиритуалистического толкования заключается в том, что
оно придает нашей жизни значение и цель и создает мораль, быть может
воображаемые, но гораздо более возвышенные, чем те, которые нам
предлагают наши непросветленные инстинкты... Наоборот, другое
толкование не представляет нам никакой морали, никакого идеала выше
инстинкта, никакой лежащей вне нас цели, никакого горизонта, кроме
пустоты. Или же, если бы можно было извлечь систему морали из
единственно синтетической теории, которая родилась из бесчисленных
опытных и отрывочных утверждений, образующих внушительную, но
немую массу научных побед, — я разумею теорию эволюционизма, — то
это была бы ужасающая и чудовищная мораль природы, то есть мораль
приспособления вида к среде, мораль торжества более сильного и всех
преступлений, необходимых при борьбе за существование... — это мораль
скоро сделалась бы роковой для человечества, если бы была осуществлена
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до крайних пределов. Все религии, все философии, все советы богов и
мудрецов имели единственно целью ввести в эту среду, слишком
раскаленную, которая в чистом виде привела бы, вероятно, к разрушению
нашего рода, элементы, ослабляющие ядовитую силу» [Метерлинк, 1995,
с. 109-110].
От устойчивого развития к антропному принципу. Антропный
принцип созвучен принципам устойчивого развития. Между ними
существуют тесные методологические связи и соответствия.
Согласно декларации по окружающей среде и развитию в центре
внимания устойчивого развития должны находиться люди, имеющие право
на здоровую жизнь в гармонии с природой. В центре внимания антропного
принципа находится человек. Известный писатель и до недавнего времени
руководитель Чехии, Вацлав Гавел, говорил, что, с его точки зрения,
антропный принцип – это главное, что должно определять мировоззрение
современного человека [Иванов, 2004].
Устойчивое развитие возможно лишь в устойчивой Вселенной. И
вместе с тем будущее человека должно ограничиваться в ней высокой
степенью непредсказуемости. Во всяком случае, опыт прошлого должен
быть явно недостаточным для предсказания будущего. Высокая
непредсказуемость составляет саму суть человеческих поступков, будь то на
уровне изучения индивидуума или на уровне коллективного сотворения
истории [Николис, Пригожин, 1990]. В этом вероятно коренится высокая
возможность устойчивого развития человека.
Человек по всей вероятности “не предназначен” для предсказания
глобальных катастроф.
Нас успокаивает регулярная устойчивость
наступления дня и ночи, кажется, что завтра все процессы будут идти тем
же устойчивым путем. Что и сегодня, и так они шли всегда. Мы живем в
принципиально нестабильном мире, предвидеть в котором ничего нельзя. За
два года до наступления двух мировых войн никто не предполагал, что
состоятся они между Россией и Германией. Ожидали войн с другими
странами, а случилось наоборот. Как утверждал в 1924 году А.Л.Чижевский:
«За редчайшими исключениями во всей истории человечества мы не
отыщем фактов ясного предвидения историческими лицами ближайшего
будущего своих народов и государств или конечных результатов войн и
революций. Исторические события, завершаясь, всегда давали иные итоги,
чем те, которые были предположены при их возникновении. Получалось как
будто не то, к чему стремились или чего желали люди и целые сообщества»
[Чижевский, 1990].
Между тем, все яснее вырисовывается катастрофическая и, вероятно,
антислучайная картина истории планеты. Во всех формациях горных пород
обнаруживаются следы гигантских и скоротечных водных катастроф
глобального масштаба. Непредвзятому взгляду они открываются повсюду
— в гигантских складках и напластованиях горных пород, в обрывах и
карьерах, в валунах морен, в залежах окаменелостей. Мироздание перестает
быть понимаемым с точки зрения редукционизма, эмпиризма, актуализма,
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атеизма, позитивизма, механистического материализма. Переинтерпретация
их в русле новых гипотез (в частности, неокатастрофической модели
мироздания) может служить новым, точнее «хорошо забытым старым»,
компасом не только практического, но и научно-философского поиска.
Вопросы устойчивости земной биосферы волнуют нас не только из
любознательности. В зависимости от даваемых ответов на ее причины,
получаем не только различную картину мироздания, но и по разному видим
мир. Или мы хаотическая песчинка на краю бездушной Вселенной среди ее
множества обитаемых миров, или все мироздание вращается для нас. От
этих представлений выстраивается не только мораль, но и само счастье
человечества.
В конечном итоге все, что касается фундаментального генезиса, лежит
в области научной фантастики. Но зависимости от принимаемой концепции,
например оледенения или потопа, мы получаем две диаметрально
противоположные картины человеческой истории, две онтологии жизни.
Если равнины охватывал ледник, то человек, безусловно, тропического
происхождения, произошел от общего предка с обезьяной и пришел из
Африки. Но если ледника не было, если равнины охватывал, потоп, то
тогда, возможно, само человечество отступало с севера на юг.
Странно доказывать, что чем больше выдвигается конкурирующих
гипотез, тем лучше для науки. Все формы познания имеют свои достоинства
и слабости, все они что-то искажают, а что-то передают наиболее верно.
Современные методы познания неизбежно должны повлечь за собой
появление многих мировоззренческих моделей, в том числе альтернативных
и полярных устоявшимся. К. Поппер [1983] доказывал, что любую
фантазию можно представить в непротиворечивом виде, а ложные
верования часто находят подтверждения.
Хотим того или нет, но человечество находится на пороге
неизвестности третьего тысячелетия. А в учебниках на все появился
утвердительный, а то и повелительный ответ. Обучаемый по такой схеме
быстро утрачивает свой мир фантазий. Эйнштейн писал: «Самое прекрасное
и глубокое переживание, выпадающее на долю человека – это ощущение
таинственности. Оно лежит в основе религии и всех наиболее глубоких
тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения,
кажется мне, если не мертвецом, то во всяком случае слепым» [Эйнштейн,
1967]. Сегодня это знакомое всем с детских лет ощущение тайны угасает с
первых лет обучения. Обучение не оставляет поля для новых гипотез,
которые могли бы стать теориями завтрашнего дня.
Методолог науки Пол Фейерабенд пишет: «Современная наука
подавляет своих оппонентов, а не убеждает их. Она действует с помощью
силы, а не аргументов... Скептицизм сводится к минимуму; он направлен
против мнений противников и против незначительных разработок
собственных основных идей, однако никогда против фундаментальных
идей. Нападки на фундаментальные идеи вызывают такую же " реакцию,
как "табу" в так называемых примитивных обществах... Фундаментальные
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верования защищаются с помощью этой реакции, и все то, что не
охватывается обоснованной категориальной системой или считается
несовместимой с ней, либо рассматривается как нечто совершенно
неприемлемое, либо − что бывает чаще − просто объявляется
несуществующим… Вненаучные идеологии, способы, практики, теории,
традиции могут стать достойными соперниками науки и помочь нам
обнаружить ее важнейшие недостатки, если дать им равные шансы в
конкурентной борьбе. Предоставить им эти равные шансы − задача
институтов свободного общества» [Фейерабенд, 1986. С.451-454. С.514].
Слово «идеализм» перестаёт быть ругательным. «Сама наука
вынуждена признавать – пишет А. В.Иванов [2002] – фундаментальность
идеальных начал бытия. К этому её подводит потребность в глубокой
основополагающих
понятий:
философской
интерпретации
своих
«аттрактора» в синергетике, вакуума в физике, «целевой детерминации» в
биологических науках, «информации» в целом ряде современных научных
дисциплин». Все яснее вырисовывается катастрофическая и, вероятно,
антислучайная картина истории планеты. «Сейчас уже совершенно ясно,
что пора покончить с тенденциозным противопоставлением этих сфер
(науки и религии. - авт.), которое бездоказательно и во многом вредно.
Зачем уподобляться страусам, когда достоянием гласности стали
откровенные признания в глубокой убежденности относительно творческих
начал «свыше» не только выдающихся ученых прошлого, например
А.Эйнштейна, но и наших современников, например А.Д. Сахарова, Б.В.
Раушенбаха, Е.П. Велихова» [Кузнецов, Идлис, 2000].
Устойчивость системы зиждется в ее разнообразии. Современная
европейская цивилизация в этом плане очень неустойчива. На вере в науку и
рационализм возникли опасные иллюзии о беспредельности человеческого
совершенства и совершенной его автономности. Они могут стать наиболее
эффективными инструментами самоуничтожения, которые когда-либо
изобретались человеческой культурой — предупреждает Жак Атали [1993].
Науке нужна как можно более широкая диверсификация взглядов. “Если
наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, она
стремительно теряет престиж и cтатуc”, – утверждает культуролог и
писатель А. Генис и добавляет: “Физики без метафизики нам не хватает, но
и метафизика без физики нам не нужна” [Генис, 2003, с. 210–211].
Современные методы познания неизбежно влекут за собой появление
многих мировоззренческих моделей, в том числе альтернативных и
полярных устоявшимся. “Уничтожение или прекращение одной какой-либо
деятельности человеческого сознания сказывается угнетающим образом на
другой. Прекращение деятельности человека в области искусства, религии,
философии или общественной жизни не может не отразиться подавляющим
образом на науке” – писал В. И. Вернадский [1981, с. 50–51].
Тем более опасно любое пресечение альтернативных воззрений в
самом познании мироздания. «Любое сужение окружающего нас мира
может привести к взрывоопасным последствиям, потому что оно исключает
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из картины некоторые источники неопределенности и принуждает нас
неверно интерпретировать ткань, из которой соткан мир» [Талеб, 2010, с.
50].
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Голубчиков Ю. Н., Тикунов В. С. Приложение антропного принципа к
биосфере.
В статье дается осмысление антропного принципа и роли человека для вселенной.
Дается анализ проявлений антропного принципа в биосфере, а также согласуется ли он с
глобальными вымираниями. Антропный принцип созвучен принципам устойчивого
развития. Между ними существуют тесные методологические связи и соответствия.
Устойчивость системы основывается на ее разнообразии. Современные методы познания
неизбежно влекут за собой появление многих мировоззренческих моделей, в том числе
альтернативных и полярных устоявшимся. Авторы пытаются найти ответы на эти
актуальные вопросы.
Ключевые слова: антропный принцип, биосфера, эволюционизм, катастрофізм.
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Голубчіков Ю. Н., Тікунов В. С. Пристосування антропного принципу до
біосфери.
У статті дається осмислення антропного принципу і ролі людини для Всесвіту.
Дається аналіз проявів антропного принципу в біосфері, а також чи узгоджується він з
глобальними вимираннями. Антропний принцип співзвучний принципам сталого
розвитку. Між ними існують тісні методологічні зв'язки та відповідності. Стійкість
системи грунтується на її різноманітності. Сучасні методи пізнання неминуче
спричиняють появу багатьох світоглядних моделей, зокрема альтернативних і полярно
відмінних усталеним. Автори намагаються знайти відповіді на ці актуальні питання.
Ключові слова: антропний принцип, біосфера, еволюціонізм, катастрофізм.
Golubchikov Yu. N., Tikunov V. S. Annex anthropic principle to the biosphere.
The article gives an understanding of the anthropic principle and the role of man to the
universe. An analysis of the manifestations of the anthropic principle in the biosphere, and is
also consistent whether he and global extinctions. The anthropic principle is consonant with
the principles of sustainable development. Between them there are close methodological
communication and compliance. The stability of the system is based on its diversity. Modern
methods of knowledge inevitably lead to the appearance of many philosophical models,
including alternative and polar established. The authors are trying to find answers to these
pressing questions.
Keywords: anthropic principle, biosphere, evolutionism, catastrophism.
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Буц Ю. В., к.г.н., доц.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ЛІСОВИХ МАСИВІВ
У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
ТА МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЇХ УРАЖЕННЯ
Ключові слова: пожежна небезпека, геосистема, надзвичайна ситуація, ризик, лісова
пожежа

Постановка проблеми. Отримання просторової і систематизованої
інтерпретації знань про умови виникнення надзвичайних ситуацій,
напрямки діяльності суспільства щодо упередження їхніх проявів є
важливим завданням національного значення для держави. Така інформація
сприяє розробленню профілактичних заходів, завдяки яким можна запобігти
виникненню НС, ліквідувати їхні наслідки, цілеспрямовано інформувати
громадян про ризики НС. Вона дає змогу оцінювати наявність відхилень від
нормального стану природних чи технічних об’єктів, загрози їхніх руйнацій,
можливу загибель людей чи порушення умов їхнього життя, запобігання
прямих і побічних матеріальних збитків, погіршення екологічних
властивостей компонентів природи [9].
Проблемами вивчення ризиків надзвичайних ситуацій в Україні
займалися Я.Б. Олійник, А.Б. Качинський, Г.І. Рудько, В.С. Гошовський,
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А.М. Мельничук, Б.М. Данилишин, А.В. Степаненко, Л.Г. Руденко, О.Л.
Дронова, Г.В. Лисиченко та інші [3, 7, 9, 10].
Метою представленої публікації є аналіз пожежної небезпеки лісових
масивів Харківського регіону й розрахунок ризику ураженості території
внаслідок лісових пожеж в державних лісогосподарських підприємствах
Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства
(ХОУЛМГ) як небезпеки для геосистем.
Результати досліджень та їх обговорення. Останнім часом в Україні
зберігається висока небезпека виникнення надзвичайних ситуацій
викликаних пожежами в геосистемах, зокрема в лісових масивах. Загальна
площа лісів, де спостерігається висока та надзвичайно висока можливість
пожеж (IIІ – V класів), становить в Україні близько 4 млн. га. Найбільші їх
площі розташовані в Рівненській (280 тис. га), Житомирській (270 тис. га),
Волинській (200 тис. га), Київській (160 тис. га), Чернігівській (150 тис. га),
Херсонській (60 тис. га) та Черкаській (59 тис. га) областях. Відтак у лісах
півдня, Полісся та сходу України виникає найбільше лісових пожеж. У
середньому щороку фіксується понад 3500 лісових пожеж на площі близько
5000 га лісу. Виникають вони, звичайно, як через природні фактори, так і
внаслідок необережного поводження людей з вогнем. Природна пожежна
небезпека лісових масивів зумовлюється їх віковою та породною
структурою. Найбільше пожеж виникає у хвойних насадженнях, частка
яких, за даними Держлісагенства, становить 40% (2758 тис. га). Особливо
пошкоджуються від цієї небезпеки соснові молодняки – 29% (понад 800 тис.
га). Окрім того, висока пожежна небезпека спостерігається в лісах,
уражених шкідниками й хворобами, що зумовлюється різкими
кліматичними змінами останніх років, сприятливими для масового
розмноження шкідників і поширенням хвороб, та ослаблених результатами
техногенного забруднення й інших негативних явищ [3].
В Харківській області наявність великих масивів лісів, особливо
хвойних, значно підвищує ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій,
котрі несуть загрозу як населенню, так і господарському комплексу. Ліси
області розташовані в лісостеповій та степовій зоні, що створює високу
пожежну небезпеку. Площа лісів становить 419,391 тис. га, з них 100 тис.
(23,8%) – хвойні. Основна площа лісів (319,5 тис. га або 76,1%)
підпорядкована Державному агентству лісових ресурсів України. Йому ж за
Лісовим кодексом України належить контроль за загальним веденням
лісового
господарства
і
дотриманням
лісового
законодавства.
Уповноваженим органом в області є Харківське обласне управління
лісового та мисливського господарства з 10 держлісгоспами, Національним
природним парком «Гомільшанські ліси» та двома державними
мисливськими господарствами. В постійному підпорядкуванні підприємств
управління перебуває 298,9 тис. га земель лісового фонду. Найбільший
лісовий масив розташований в Ізюмському лісгоспі. Великі лісові масиви
мають Чугуєво-Бабчанський, Вовчанський, Зміївський і Гутянський
держлісгоспи. Кількість днів з високим класом пожежної небезпеки щорічно
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коливається у межах 50% від тривалості пожежонебезпечного періоду. Ліси
області характеризуються високою загрозою загоряння, зумовленою
наявністю хвойних насаджень різного віку та значними площами суцільних
лісових культур хвойних порід [6].
Під загрозою лісових та польових пожеж перебуває 1127,0 тис. га (або
35,9 % від загальної площі області). За розміром площ імовірних лісових та
польових пожеж область займає 2-ге місце в країні. Зона можливих лісових
пожеж охоплює 25 із 27 районів, стосується переважно лісів широколистих
порід (дуб, граб, клен, липа) і в кількісному відношенні діє на площі в 333,0
тис. га (10,6 % від усієї площі області). Площа можливих польових пожеж
дорівнює 794,0 тис. га і охоплює близько 33% усіх сільськогосподарських
угідь. Відтак за інтегрованою оцінкою цього виду загрози – коефіцієнтом
небезпеки 9,5·10-2, серед інших регіонів України Харківщина займає
посереднє місце (між найменшою величиною коефіцієнта в (1,1·10-2) –
Запорізька область, та найбільшою в (4,8·10-1) – Закарпатська, при
коефіцієнті для України в цілому 1,3·10-1) [3].
Згідно з визначенням М. М. Брушлинського, пожежний ризик – це
кількісна характеристика можливості реалізації пожежної небезпеки (та її
наслідків), що вимірюється, як правило, у відповідних одиницях. Стосовно
лісових пожеж, оцінка інтегрального лісопожежного ризику включає
визначення ймовірності виникнення пожежі, ймовірність його пізнього
виявлення (не виявлення), ймовірність розповсюдження (масштабність) та
ймовірність безуспішного гасіння (не гасіння) [2].
На думку Г. О. Доррера, найбільш значущим показником що
характеризує природну пожежу, є площа, пройдена вогнем, до моменту
ліквідації пожежі, тобто ризиком поширення (ураження) лісової пожежі. Він
визначається лісопірологічними обставинами, що характеризують
розповсюдження лісової пожежі: ландшафтно-геоморфологічні умови,
погода (вітер, вологість, температура), пальні матеріали та ін. [4].
Поділяємо думку науковців, оскільки ризики виникнення, виявлення та
гасіння лісових пожеж знаходяться в полі зору наукових співробітників
лісогосподарських закладів та пожежно-рятувальних служб. З екологічної
точки зору, важливими є наслідки впливу лісових пожеж для геосистеми, які
в даному випадку виражаються ризиком поширення (ураження) чи площею
пройденою вогнем.
За статистичними даними ХОУЛМГ, нами були проведені розрахунки
ймовірністі виникнення пожеж в лісових масивах (2003 – 2012 рр.) та ризику
ураження лісової площі з метою прогнозування виникнення надзвичайних
подій в геосистемах, викликаних пірогенним чинником [8, 11] (рис. 1).
Для проведення необхідних обчислень, ми скористалися методикою
прогнозування на основі логічної моделі, за допомогою якої здійснюють
алгоритм розрахунку екологічного ризику техноприродної геосистеми [10].

Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~153~

0,007

Ризик

0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
2003

2004

2005

2006

Значення ризику по роках

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рік

Середньобагаторічні значення ризику

Рис. 1 – Ймовірність виникнення пожеж в лісових масивах ХОУЛМГ

Згідно з використаною методикою, візьмемо за об'єкт небезпеки освоєну
частину території таксона площею S0 (у нашому випадку – територія окремого
лісгоспу) за загальної його площі St (територія лісових масивів ХОУЛМГ). У
межах таксону періодично виникає небезпека у вигляді виникнення пожежі в
геосистемі (Н), що характеризує площу SH. Геометрична ймовірність того, що
небезпека виникне в освоєній частині таксону дорівнює S0 /St, а ймовірність
пошкодження будь-якої точки цієї частини – SH /S0. Тоді ймовірність одночасної
реалізації в просторі небезпечної події (пожежі), що розглядається
P(S t S o ) =

So ⋅ S H
= S H ⋅ St
St ⋅ So

(1)

Отримана ймовірність визначає частку можливих втрат об'єкта в разі
реалізації небезпеки, тобто виникнення пожежі.
На думку Г.І. Рудька [10], дана ймовірність не залежить від площі об'єкта
пошкодження (1), тобто є універсальним показником його реакції на
небезпеку. Науковець пропонує називати цю ймовірність ступенем ураженості
території при дії певної небезпеки (Н) або просто ураженістю і позначити Vт
(Н). Тоді матеріальні втрати Dт (Н) у вигляді площі, пошкодженої в разі
одиничного прояву небезпеки (у нашому випадку пожежі), можна визначити:
Dm ( H ) = Vm ( H ) ⋅ So =

SH
So ⋅ ( St ) −1

(2)

Зміст виражає небезпеку, що виникла у таксоні, яка зачіпає освоєну
територію з імовірністю S0 / St, при цьому щоразу пошкоджує площу SH .
Звідси ризик пошкодження (порушення, виведення з ладу) одиниці площі
в межах освоєної частини території S0 в часі і просторі Rsm, небезпека Н,
повний інтегральний ризик втрат Rm за цієї події розраховують відповідно за
формулами
Rsm (H) = P* (H) Vт(Н)
(3)
*
Rm (H) = P (H) Dт (Н) = Rsm ·S0
(4)
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де P*(H) – повторюваність небезпеки Н, що чисельно дорівнює її статичній
імовірності [10].
Матеріальний ризик питомих втрат з одиниці площі як об'єкта, так і
всього таксона за одиницю часу характеризується (3). Пропонується даний
ризик вважати питомим ризиком ураженості території з уточненням у кожному
випадку конкретних наслідків ураження. Питомий ризик пошкодження є
перспективним показником для картографування й порівняльної оцінки
ризику від небезпечних природних і техноприродних процесів, які призводять
до втрат земельних угідь, особливо за відсутності вірогідної інформації про
розміщення й вартість окремих земель [10] (табл. 1).
Таблиця 1 – Прогнозування ураження території внаслідок лісових пожеж
Лісгосп
Площа, Площа
Vт (Н)
Dт (Н)
Rm (Н)
пожеж,
S0,
тис. га, SН , га,
Балаклійський
28,3
3,37
1,19·10-4
3, 19·10-4
3, 03· 10-6
I
Вовчанський
27,9
2,92
1,05·10-4
2, 72·10-4
2,58·10-6
II
-5
-4
Гутянський
31,1
1,23
3,95·10
1, 28·10
1,26·10-6
II
Зміївський
26,2
2,07
7,88·10-5
1, 81·10-4
1,72·10-6
IV
Ізюмський
53,0
343,87
6,49·10-3
6, 09·10-2
5,79·10-4
V
Куп’янський
37,4
65,89
1,76·10-3
8, 24·10-3
7,83·10-5
VI
Красноградський
14,6
10,88
7,45·10-4
5, 32·10-4
5, 05·10-6
VII
Жовтневий
48,4
16,95
3,50·10-4
2, 75·10-3
2, 61·10-5
VIII
-4
-3
Чугуєво22,6
14,39
6,39·10
1, 09·10
1, 03·10-5
IX
Бабчанський
Близнюківський
6,2
0,91
1,46·10-4
1, 87·10-5
1, 78·10-6
X
Разом, Разом
298,9
462,48
St

Індекс

За даними проведених розрахунків нами було створено
картографічний матеріал, що характеризує ризик ураження території
внаслідок
лісових
пожеж.
За
картографічну
основу
обрано
середньомасштабну
карту
адміністративно-територіального
устрою
Харківської області (1:1000000), із заздалегідь виділеними межами лісгоспів
Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства
[5, 11]. Перш за все, в легенді карти подано таблицю територіального
устрою ХОУЛМГ, з поділом на лісгоспи та показано їх площу [11].
Сполучення якісного фону, що застосовують для передачі кількісних
відмінностей явищ суцільного поширення в межах виділених територій,
відображає на карті ймовірність ураження території лісових масивів
внаслідок пожеж по держлісгоспах ХОУЛМГ.
Аналізуючи представлений картографічний матеріал, варто
зауважити, що в Україні використовуються такі нормативні значення
ризику: 10-3 – неприйнятний, 10-4 – прийнятний лише в особливих
обставинах, 10-5 – потребує детального обґрунтування, 10-6 – прийнятний
[3]. Із 10 представлених держлісгоспів території, 6 із них знаходяться в
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межах прийнятного ризику за ймовірністю ураження території від лісових
пожеж.
Лісові масиви «ДП Куп’янський лісгосп», «ДП Жовтневий лісгосп» і
«ДП Чугуєво-Бабчанський лісгосп» віднесено до групи ризику, що потребує
детального обґрунтування. І врешті, геосистеми «ДП Ізюмський лісгосп»
характеризуються ризиком, прийнятним лише в особливих обставинах.
Необхідно зазначити, що суттєво вплинула на підвищений ризик земель
даного лісгоспу лісова пожежа 2008 року (загальна площа лісових пожеж на
території лісгоспу склала понад 1600 га) (рис. 2).
Порівнюючи отриманий картографічний матеріал, що характеризує
ризик ураженості території Харківського регіону внаслідок лісових пожеж і
карту рослинності та ландшафтну карту, можемо також виявити певні
тенденції. Територія лісгоспів, де спостерігають найбільші за площею
пожежі відносяться до долинних природних комплексів, що включають
рівнини дрібногорбисті та рівнини плоскі і слабохвилясті. Наголосимо, що
на територіях лісгоспів, які у ландшафтному відношенні являють собою
вирівняні та піднесені рівнини і віднесені до міжрічкових природних
комплексів, площа лісів, пройдених вогнем пожеж, суттєво менша. Окремої
уваги заслуговує аналіз рослинності, яку недоречно розглядати
відокремлено від ландшафтної карти. Нагірні діброви поширені, головним
чином, у північно-західних районах вздовж річкових долин на плакорних
ділянках вододілів і правих високих берегах річок Сіверський Донець,
Харків, Лопань, Уди, Мжа, Мерла [5].
Найбільші площі в нагірних широколистяно-мішаних лісах займають
кленово-липові та липово-ясеневі діброви. Перший ярус представлений
дубом звичайним, липою серцелистою, ясенем високим, кленом
гостролистим. На узліссях і вирубках з’являються береза повисла й осика. У
другому ярусі зростають яблуня лісова, груша звичайна, черемха звичайна, а
також види в’яза і клена. Підлісок складається з різних видів глоду, ліщини
звичайної, бруслини бородавчастої, свидини кров’яної. На узліссях – терен,
види шипшини, в’яз корковий [5]. В цих лісах не відзначається великих
пожеж і площа, пройдена вогнем, незначна.
Байрачні дубові ліси поширені в Зачепилівському, Красноградському,
Кегичівському,
Первомайському,
Зміївському,
Барвінківському,
Балаклійському,
Ізюмському,
Шевченківському,
Куп’янському,
Дворічанському, Великобурлуцькому та Вовчанському районах, тобто на
території майже всіх районів степової зони та в південній частині
лісостепової. У географічному відношенні територія «ДП Ізюмський
лісгосп» та «ДП Куп’янський лісгосп» охоплює представлені лісові масиви.
Березові ліси на Харківщині збереглися невеликими ділянками на
знижених ділянках борової тераси серед лісових соснових масивів. Основна
порода цих фітоценозів – береза повисла, значно рідше зустрічається береза
пухнаста.
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Рис. 2 – Питомий ризик ураженості території ХОУЛМГ від лісових пожеж
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Заплавні ліси розташовані на берегах річок, головним чином,
Сіверського Дінця, Оскола, Уд, Мжі, Орілі. Це широколистяні заплавні
діброви, в деревостані яких домінують дуб звичайний, ясен високий, види
в’яза. Підлісок і травостій подібні до нагірних дібров. В заплавах річок
також поширені зарості чагарникових верб з вологолюбним високотрав’ям
та бур’янами [5]. Виникнення пожеж в означених лісових угрупованнях не є
поширеним явищем.
І врешті, соснові і широколистяно-соснові ліси – азональні типи
рослинності, займають значну частину борової тераси лівих берегів
Сіверського Дінця, Оскола, Мжі, Уд, Мерли. Рельєф терас нерівний, на його
підвищених елементах з бідними на гумус опідзоленими ґрунтами
формуються сухі бори, а на рівнинних і понижених його елементах з
дерново-підзолистими ґрунтами – свіжі субори.
Флористичний склад свіжих суборів наступний: у першому ярусі росте
сосна звичайна, у другому – дуб звичайний, види в’язу, яблуня лісова, груша
звичайна. Підлісок складається з бруслини бородавчастої, клена польового,
клена татарського. Типовими є напівкущі – зіновать дніпровська і дрік
красильний. Трав’янистий покрив складають орляк звичайний, щитник
чоловічий, суниці лісові, конвалія травнева, нечуйвітер волохатенький,
смовдь гірська, золотушник звичайний [5].
Сухі бори бідні за флористичним складом. Тут зустрічаються сосноворізнотравно-злакові угруповання на підзолистих грунтах. Із дерев домінує
сосна звичайна, а серед трав переважають степові злаки. Саме в таких
природно-територіальних комплексах і відзначається найбільша кількість
лісових пожеж, і саме в них площа пройдена вогнем є визначальною.
Потрібно відзначити, що ліси області широко використовуються в
культурно-оздоровчих цілях і мають велику рекреаційну цінність,
виконуючи важливі соціальні функції, значення яких особливо велике в
такому густонаселеному регіоні, як Харківська область. Подібні ландшафтні
комплекси зазнають величезного рекреаційного навантаження, що містить в
собі неабияку пожежну небезпеку для лісових масивів. Так, Харківська
рекреаційна зона охоплює площу 140,8 тис. га, Ізюмська та Чугуївська 61,6
тис. га і 22,4 тис. га відповідно. Негативного впливу локального характеру
зазнають лісові насадження в місцях масової рекреації населення. Найбільш
істотні пошкодження насаджень пов’язані з випадками пожеж. Значного
техногенного та антропогенного впливу зазнають ліси лісопаркового
господарства «ДП Жовтневий лісгосп» поблизу Харкова, «ДП Зміївський
лісгосп» в зоні Зміївської ТЕС, шкідливі викиди якої складають до 50% від
загального обсягу промислових викидів у атмосферу області, а також «ДП
Балаклійський лісгосп», де виявлено випадки всихання хвойних
лісонасаджень від шкідливих викидів АТ «Балцем», що сприяє виникненню
пожеж [6].
Важливим також є той факт, що у наш час природні ландшафти, де
збереглись зональні та азональні рослинні угруповання, на Харківщині
займають незначну площу (близько 20%). На місці зведених соснових і
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дубових лісів та розораних лучних і різнотравно-типчаково-ковилових
степів впродовж уже багатьох років на сільськогосподарських землях
вирощуються різноманітні зернові, зерново-бобові, технічні, овочеві та
плодово-ягідні культури тощо. На цих площах формуються своєрідні
агрофітоценози, в утворенні яких беруть участь, крім певних видів
культурних рослин, і значна кількість бур’янів, що складають основу
синантропної рослинності [6].
Оцінюючи результати антропогенного впливу, слід визнати, що ліси
області значно змінились під впливом діяльності людини. До цього треба
додати, що більша частина площі лісових культур, особливо в степових
районах області, створена на землях, що не використовуються в сільському
господарстві, раніше безлісих, що передані для залісення в Держлісфонд.
Отже, переслідуючи добрі наміри збільшити площу лісових масивів, у
грунт висаджуються саджанці лісових культур, які не притаманні для
природних ландшафтів. Для молодого підросту не характерні умови
зростання та режими функціонування і, пересихаючи, такі окультурені
лісопаркові комплекси стають «легкою здобиччю» для вогню.
Висновок. Отже, в результаті проведеного дослідження з’ясовано
чинники пожежної небезпеки лісових масивів Харківського регіону, до яких
відноситься ландшафтна структура, видовий та віковий складу деревостанів,
поширення їхніх шкідників та хвороб, надмірне техногенне та рекреаційне
навантаження, а також тривалість пожежонебезпечного періоду.
Здійснено розрахунки ймовірності виникнення лісових пожеж, на
основі статистичних даних, та представлено модель ризику ураженості
території внаслідок впливу пірогенного чинника. Виконані обчислення
свідчать про надмірний ризик ураженості лісових масивів ДП «Ізюмський
лісгосп».
На основі проведених розрахунків побудовано картографічний матеріал
за питомим ризиком ураженості території лісових масивів Харківського
обласного управління лісового та мисливського господарства як небезпеки
для геосистем від лісових пожеж.
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Буц Ю. В. Пожежна небезпека лісових масивів у Харківському регіоні та
моделювання ризику їх ураження.
З’ясовано чинники пожежної небезпеки лісових масивів Харківського регіону. До
них відноситься ландшафтна структура, видовий та віковий деревостанів, поширення
їхніх шкідників та хвороб, надмірне техногенне та рекреаційне навантаження на лісові
масиви, а також тривалість пожежонебезпечного періоду.
Здійснено розрахунки ймовірності виникнення лісових пожеж на основі
статистичних даних. Представлено модель ризику ураженості території внаслідок впливу
пірогенного чинника.
На основі проведених розрахунків побудовано картографічний матеріал за питомим
ризиком ураженості території Харківського обласного управління лісового та
мисливського господарства, як небезпеки для геосистем від лісових пожеж.
Ключові слова: пожежна небезпека, геосистема, надзвичайна ситуація, ризик, лісова
пожежа.
Буц Ю. В. Пожарная опасность лесных массивов в Харьковском регионе и
моделирования риска их поражения.
Выяснены факторы пожарной опасности лесных массивов Харьковского региона. К
ним относится ландшафтная структура, видовой и возрастной состав древостоев,
распространение вредителей и болезней, избыточная техногенная и рекреационная
нагрузка, а также длительность пожарноопасного периода.
Осуществлены расчеты вероятности возникновения лесных пожаров на основе
статистических данных. Представлена модель риска пораженности территории в
результате влияния пирогенного фактора.
На основе проведенных расчетов создан картографический материал по удельному
риску пораженности территории лесных массивов Харьковского областного управления
лесного и охотничьего хозяйства как опасности для геосистем от лесных пожаров.
Ключевые слова: пожарная опасность, геосистема, чрезвычайная ситуация, риск,
лесной пожар.
Buc Yu.V. Fire hazard of forest arrays in Kharkov region and design of risk of their
defeat.
The factors of fire hazard of forest arrays of the Kharkov region are found out. The
landscape structure of specific and age-dependent composition, distribution of wreckers and
illnesses, surplus technogenic and рекреационная loading, and also duration of fire dangerous
period have deal with them.
The calculations of probability of origin of forest fires , on the basis of statistical
information are carried out. The model of risk of staggered of territory as a result of influence
of fire factor is presented.
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On the basis of the conducted calculations cartographic material on the specific risk of
staggered of territory of forest arrays of the Kharkov regional management of forest and
hunting economy as danger for geosystems from forest fires is built .
Keywords: fire hazard, geosystem, extraordinary situation, risk, forest fire.
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РОССИЙСКИЙ СЕВЕР В ЕВРАЗИЙСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
(ПО ВЗГЛЯДАМ В.И. ВЕРНАДСКОГО И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ
Н.Н. МОИСЕЕВА)
Ключевые слова: североведение, Севморпуть, транспортная инфраструктура,
Евразийское пространство, освоение и развитие новых территорий, природно-ресурсный
потенциал

«Для нас, в отличие от западных
европейцев, возрождение Азии, то есть
возобновление её интенсивного участия
в мировой жизни человечества, не есть
чуждый, сторонний процесс – это есть
наше возрождение».
(В.И. Вернадский «Задачи науки в связи с
государственной политикой в России»,
1917. цит. по «Начало и вечность
жизни», М. 1989 г.)
Актуальность и цель работы. В этом году научная общественность
России и Украины широко отмечает 150-летие выдающегося русского
мыслителя В.И. Вернадского, первого Президента АН Украины, имя
которого носит Таврический университет. Под впечатлением величайшего
открытия ХХ в (в 1913 г. полярная экспедиция Б.А. Вилькицкого открыла
архипелаг Николая 11, в 1926 г. переименованного в Северную землю)
учёный становится инициатором создания Полярной Комиссии (1914–1936
гг.), положившей начало комплексному инфраструктурному освоению
Северного морского пути (СМП). Евразийские начинания отца продолжил в
эмиграции сын учёного, профессор истории Йельского университета Г. В
Вернадский (1888–1973), а в конце ХХ в. – академик Н. Н. Моисеев,
назвавший СМП («Российский полярный путь») и БАМ транспортными
скрепами-опорами евразийского пространства. И это предложение Н. Н.
Моисеева вполне понятно – в современной России (после распада СССР),
ресурсно-стратегическое,
геоэкологическое
и
транспортноинфраструктурное значение Севера в судьбе страны и Евразии значительно
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возросло. Теперь северные и арктические регионы занимают 2/3 территории
страны, а не половину как прежде.
Глобализация мирохозяйственных связей в мире ТНК ещё более
усилила в начале ХХ1 в. значение ресурсов Евразийского севера (не только
минеральных, но и средообразующих, эколого-эстетических и транспортноинфраструктурных)
в
жизнедеятельности
западной
цивилизации
(достаточно сказать, что треть Европы отапливается ямальским газом).
Анализ дореволюционных работ В.И. Вернадского о роли Севера в
развитии России и его последователя академика Н.Н. Моисеева о развитии
глобальной транспортной инфраструктуры Северной Евразии, о
необходимости подготовки кадров специалистов широкого профиля для
решения этой универсальной задачи и составляет цель настоящей работы.
Изложение основного материала и его анализ. Вектор развития
русско-украинской (славянской) цивилизации испокон веков был обращён к
Северу, к Северо-Востоку. Именно в этом направлении, «встречь Солнцу», к
востоку продвигались наши предки – русы с отрогов славянских Карпат к
Киевской Руси, от неё – в Владимиро-Суздальскому, Новгородскому
княжествам, к Беломорью и далее, трудами великих землепроходцев и
поморов, – к Уралу, Сибири, Мангазее (устье Оби), к «студёному морю» и к
Тихому океану, завершив продвижение Аляской и далёкой Калифорнией,
где русские встретились с испанцами 4. Примерно в том же, евразийском
направлении работала и мысль В.И. Вернадского, начиная с его первых
1884-1885 гг. (только недавно опубликованных) работ о далёких сородичах
руссов – о закарпатских русинах [1] 5, о тождественности русской и
украинской культуры 6, об Арктике [2] и глобальных обобщений о
биосфере и её переходе в ноосферу и т. д.
Академика В.И. Вернадского всегда занимали Арктика и Российский
Север, вопросы освоения их ресурсов, обустройства территорий
с
использованием природосберегающих технологий. В 1915 г. он был
инициатором
создания
КЕПС
–
Комиссии
по
естественным
производительным силам, преобразованной в 1930 г. в Совет по изучению
4

До сих пор память о русской колонизации Америки хранит топоним форт Росс в 80 км к северу
от Сан-Франциско, рядом – река Russian river (или Славянка в прошлом), потухший стратовулкан
Шаста (Счастье в русской транскрипции) высотой 4317 м., загадочный осколок былой Лемурии,
славящийся паранормальными явлениями.
5
Вернадский всю жизнь интересовался этногенезом славянства. В 1920 г., находясь в Крыму и
думая об эмиграции, Вернадский мечтал вернуться к истории славянства (русинов, руссов) и
записал в дневнике: «Совершенно иначе сложится жизнь, если поеду в Югославию. Я войду в
центр славянских культурных интересов и опять вернусь к старым своим славянским интересам.
Мне кажется, я знаю здесь больше многих и даже огромного большинства русских ученых, и
думаю, что здесь я могу сделать многое... Наконец, если не удастся уехать, то буду читать
геохимию в Тавр[ическом] унив[ерситете] или в Новорос[сийском], и пойду по старому пути той
работы, которую вел последние годы. М[ожет] б[ыть], большевики её совсем сломают? Куда
повернётся - зависит от случая"(17 января ст. стиля). Вернадский всё же остался в России и
занялся биогеохимией.
6
Вернадский не выносил украинского оголтелого национализма – см. его полтавские, киевские,
новороссийские и крымские дневники 1918-1920 гг. Будучи Президентом АН Украины, он
отказался в 1919 г. от предложенного ему «самостийниками» украинского гражданства.
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производительных сил (СОПС), существующий и поныне. Работа КЕПС,
как указывал Вернадский, должна быть комплексной, «публична, открыта
критике всех, как и всякая научная работа» [3], ориентированной на охрану
природных
ресурсов.
КЕПС
разработал
планы
использования
альтернативной энергетики – «двигательной силы ветра», «водных сил» и
создания плотин, вошедший в историю как план ГОЭРЛО 7. Практическое
применение наработок Вернадского и других ведущих умов оказалось
настолько важным, что их использовали ещё десятки лет. Нельзя не
согласиться с академиком А. Г. Гранбергом, отметившим, что в
значительной мере благодаря КЕПС была создана минерально-сырьевая
база страны и выработаны научно-организационные подходы к изучению
ресурсного потенциала регионов.
Много сделал учёный и для изучения полярных областей 8. Под
впечатлением героического похода ледоколов «Вайгач» и «Таймыр»
открывших ровно 100 лет назад архипелаг Земля Николая 11 9 (крупнейшее
географическое открытие ХХ века, столетие которого отмечается в этом
году), учёный стал одним из инициаторов создания Постоянной Полярной
Комиссии при Академии наук. Вернадский был членом Комиссии (как и её
президент, академик А. П. Карпинский) все годы её существования (19141936 гг.). В 1915 г. он обозначил задачи Полярной Комиссии [4], одной из
которой было предложение направить экспедицию для изучения только что
открытой Земли Николая 11 10. Одной их главнейших задач Полярной
комиссии стало рассмотрение проектов арктических экспедиций, дабы не
допускать излишних авантюрных и непродуманных мероприятий,
приводящих к ничтожным результатам и напрасной гибели людей 11.
Деятельность комиссии должна была включать исследование "полярных
стран вообще и русского севера в частности", организацию экспедиций,
разработку плана систематических работ в арктической области Земли,
выработку правовых норм международного сотрудничества, дальнейшее
изучение вопроса о Северном морском пути [5]. Комиссия должна была
стать в полном смысле межведомственной, т.е. включать в себя
специалистов различных областей знания, не только из Академии наук, и,
7

Заметим, что первая ГЭС по плану ГОЭРЛО была построена на Русском Севере – Волховская в
1920 г.
8
Отсюда, вероятно, и корни его евразийских убеждений перешедших позже к его сыну историкогеографу Георгию, эмигрировавшему с Врангелем в 1920 г.
9
В 1926 г. Земля Николая 11 была переименована в Северную Землю, была попытка и назвать
его и «Землёй Ленина». В этом году мы отмечаем и 400-летие династии Романовых и лучшей
данью их памяти было бы возвращение исторических названий Земля Николая 11 (Северная
Земля ), состоящему из островов цесаревича Алексия (Малый Таймыр) Святой Александры
(Октябрьской революции), Святой Ольги (остров Большевик), Святой Марии (остров
Комсомолец), Святой Татьяны (остров Пионер), Святой Анастасии (остров Домашний)
топонимически репрессированному в 1926 г. архипелагу. Переименование актуально ещё и
потому, что семья Николая 11 причислена Архирейским собором РПЦ к клику святых.
10
Эта экспедиция все же состоялась через 14 лет под руководством полярного исследователя Г.
А.Ушакова (1930-1932 гг.). См. Ушаков Г.А. «По нехоженой земле" (М.- Л., 1951.).
11

Это было тогда особенно актуально после гибели 3 полярных экспедиций Г.Я. Седова, Г.Л. Брусилова,
В.А. Русанова в 1912-14 гг.
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как отмечал Вернадский, – сохранение приоритета отечественных ученых в
исследовании новооткрытых земель. Не актуальна ли эта задача и сегодня в
связи с освоением новооткрытых ресурсов Арктического шельфа, и не
только его российской части?
Примечательно, что В.И. Вернадский ставил перед ней тогда задачу не
ограничиваться только русской Арктикой, но и предусмотреть «включение
интересов антарктической природы в область, подлежащую нашей научной
работе и нашей научной мысли» [6]. Иными словами, предлагал Комиссии
не замыкаться в границах русской Арктики, а распространить свою
деятельность на районы нового, перспективного освоения (и в этом
проявилась ещё одна грань ноосферного мышления учёного) 12.
Разнообразие задач, решение которых было необходимо для
успешного освоения Арктики, поставило перед Комиссией координацию
усилий множества структур, которые находились в подчинении различных
ведомств и нередко дублировали друг друга. И такую роль Комиссия
выполняла до середины 1930-х гг., пока не было создано на основе
гидрографической службы Главное управление Северного морского пути
(1933 г.) и ему были переданы функции Полярной Комиссии. Главное
управление свело масштабные работы академической Полярной Комиссии к
узкому кругу практических народнохозяйственных задач, главным образом
– к гидрографическим описаниям, созданию сети гидрометеопостов,
полярных станций (в т.ч.и дрейфующих) картографированию Арктики,
прежде всего для нужд обороны страны (особенно в годы «холодной
войны»). А геологоразведочные работы и нефтегазовое освоение Севера
стало в советские годы уделом Мингеологии и Миннефтегазстроя. Сегодня,
когда мы говорим о необходимости комплексного, государственного, а не
ведомственного (теперь олигархического) территорий нового освоения и
обустройства Севера не пора ли вернуться к предложению В. И.
Вернадского 1915 г. и воссоздать межведомственный авторитетный орган
по эксплуатации и сохранению ресурсов Арктики, с которым бы считались
и международные экологические организации?
Это необходимо ещё и для оценки геоэкологического вклада
экосистем России в стабилизацию глобально-биосферных процессов.
Сегодня Российский Север – самая экологически чистая часть планеты,
малозатронутая хозяйственной деятельностью и выполняющая основную
стабилизирующую функцию для всей биосферы планеты, это регион,
который гораздо больше отдаёт, чем получает. Половина болот северного
полушария и половина хвойных лесов планеты находятся на территории
российского Севера. Именно они, а не решения Киотского протокола,
поддерживают углеродный баланс планеты, спасая ее глобального от
12

Вернадский всегда интересовался Севром. Так, в апреле 1921 г., собираясь в экспедицию на Мурманский
берег (скрываясь от преследований ЧК по возвращении из Крыма), он писал из Петрограда своему другу
Н.П. Василенко: «…идет огромное духовное возрождение Севера, которому предстоит огромное будущее.
Вчера только читал любопытную книжку Н.В. Ильинского - Вологодский Север - мечтают о Вологде, как
о конкуренте Москвы, и, всматриваясь в естественные ресурсы Севера, я много вижу здесь правдивого и
здорового”.
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потепления. Вот почему устойчивое освоение достаточного хрупкого и
легкоранимого ресурсного потенциала Арктики и Севера, возможное только
на основе интеллектуальных (умных) технологий, избавит человечество от
«груза гибельных технологий потребительской похоти» (по образному
выражению славянского мыслителя В. В. Аксючица [7]. Возможно,
северные территории с высоким потенциалом природного риска станут
полигоном для отработки и внедрения не только самых наукоёмких
технологий, но и новых методов управления и планирования, без которых
невозможно становление будущей «зелёной» экономики, т.е. ноосферной
трансформации экономических систем во всём мире. В основе такой
ноосферной экономики Севера станет другая методология оценки
природных,
эколого-эстетических
и
культурно-исторических
и
рекреационно-оздоровительных ресурсов на основе витально-экологической
ценности, а не рыночной потребительской стоимости. В этой шкале
ценностей иначе будет выглядеть и оценка энергетических ресурсов на
основе природной ренты, закон энергетической стоимости будет
накладывать ограничения на действие законов потребительской и витальноэкономической стоимости [8]. В «зелёной» ноосферной экономике Севера
эколого-эстетическая
и
рекреационно-оздоровительная,
культурнопознавательная ценность девственного северного ландшафта зачастую будет
доминировать
над
рыночно-потребительской
стоимостью
сырья,
извлекаемого из его недр. Ведь сырьё можно заменить иными материалами,
а северные естественные просторы – последний территориальный резерв
человечества – заменить нечем.
«Зелёная» (или ноосферная) экономика потребует нового,
государственного
(внеолигархическому)
подхода
к
транспортноинфраструктурному обустройству Российского Севера. К этому призывал и
идейный ученик В. И. Вернадского и его последователь академик Н. Н.
Моисеев, тяжело переживавший за обезлюдивший в конце ХХ в.
Российский Север, который покинуло тогда четверть его населения.
В последней своей работе, в статье-завещании «Северный морской
путь – одна из важнейших опор благополучия России», опубликованной в
журнале Президиума РАН «Энергия: экономика, техника, экология» [9]
Н.Н. Моисеев, ссылаясь на отца-основателя геополитики Х. Маккиндера,
говорит, что Россия (хартленд Евразии) является мостом между Европой и
странами АТР и это геополитическое преимущество страны надо умело
использовать в интересах страны. Как убеждённый евразиец Н.Н. Моисеев
предсказывал, что геополитическая гегемония США в начале ХХ1 в. будет
угасать и на арену мирового лидерства выходят страны ЕвроАтлантического региона и АТР. Поэтому важнейшими транспортными
структурами для связи между этими регионами должны стать Северный
морской путь и Транссиб (Российский полярный и Великий сибирский пути,
по словам Н.Н. Моисеева). Ведь эти евразийские магистрали – кратчайшие и
к тому же безопасные по сравнению с возрождающимся «Великим
шёлковым путём» проходящему через политически нестабильные регионы
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Центральной Азии. Русский полярный путь даст импульс развитию
забытого Беломоро-Балтийского канала, по которому арктические
углеводороды могли бы попадать на европейский рынок. Он усматривал
большие перспективы в создании порта в незамерзающей бухте УстьИндига (такой проект рассматривался Госпланом в 1927-1928 гг., но тогда
его посчитали неперспективным и выбор пал на развитие Мурманска и
Архангельска). Усть-Индига лежит в 200 км от воркутинской магистрали,
соединив которую железнодорожным переходом через Урал (от ст. Ивдель
до ст. Печора) можно было бы «превратить Усть-Индигу в один из
терминалов Великого Сибирского пути (Транссиба), включив тем самым
Российский полярный путь в единую транспортную систему, соединяющую
атлантический и тихоокеанский регионы» [10].
Для полномасштабной реализации проекта реализации Российского
полярного пути (РПП), превращения его в стержень евразийского развития,
необходимо создать. По словам Н.Н. Моисеева, группу специалистов
разного профиля, «способную подготовить подробный доклад об основных
проблемах освоения РПП. Для этого надо сначала сформировать небольшую
временную группу из представителей разных научных организаций. Не
привлекать организации, а приглашать отдельных представителей,
располагающих и понимающих смысл проблемы» [11]. Такие специалисты,
по мнению Н.Н. Моисеева, ещё остались в вычислительном центре РАН, в
СОПС (Совет по изучению производительных сил), в Петербургском
Конструкторском бюро, проектирующим ледоколы, в Якутии, Мурманске,
Норильске и т.д. Надо привлечь и специалистов, знающих вопросы борьбы с
загрязнением арктических вод. И самое главное для нас – завершает статью
Н.Н. Моисеев такими словами: «Такую работу, которая должна завершиться
подробным докладом, следует провести в рамках какой-либо нейтральной
организации, например, экологического центра МНЭПУ». Теперь,
возможно, настало время создать такой экологический центр, в котором
одновременно шла бы и переподготовка кадров-североведов, повышение
квалификации будущих специалистов, в частности, магистров и аспирантов.
Сегодня подготовка североведов широкого профиля в Москве практически
прекратилась с перепрофилированием в 1960-х гг. кафедры полярных стран
Географического факультета МГУ в кафедру мерзлотоведения и
гляциологии, а потребности в них растут. Это отражено и в «Стратегии
развития Арктической зоны РФ и обеспечении национальной безопасности
на период до 2020 г.», утвержденной Президентом РФ 20 февраля 2013 г. В
ней отмечается «отсутствие эффективной системы подготовки кадров,
дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов в
территориальном и профессиональном отношении» (п. 5а). Это требует
«обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в системе высшего и среднего специального образования для
работы в арктических условиях с учётом существующих и прогнозируемых
потребностей в специалистах» (п. 10е).
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Восполнить пробел в подготовке (переподготовке) специалистов для
работы на Севере, разрабатывать проекты в области энергосбережения и
ВИЭ для Севера (п. 10ж «Стратегии…»), адаптировать существующие
технологии к экстремальным условиям мог бы межкафедральный центр
Североведения (Севера, или Североевразийский центр) при Международном
институте экологической переподготовки (МИЭПП) Академии «МНЭПУ»,
обладающим широким кадровым составом. Ведь североведение –
комплексная наука и готовить специалистов этой широкой специализации
должны профессионалы в области геоэкологии, экологического риска и
безопасности, инженерных линейных сооружений, экологии человека и
урбоэкологии,
психологии,
права,
экономики.
Именно
таким
многопрофильным кадровым составом и обладает МНЭПУ. И открытие
центра Североведения будет лучшей данью памяти академику Н. Н.
Моисееву, ратовавшему за наукоёмкое ресурсное и инфраструктурное
освоение евразийских просторов, скреплённых российскими крепамиопорами.
Новая социо-ориентированная парадигма «зелёной» (ноосферной)
экономики евразийского Севера возможна лишь на новых образовательных
технологиях, ориентированных на воспроизводство, по словам академика
В.А. Легасова 13, профессионала-проблемника, а не узкого специалиста,
«профессионала-кретина» (по К. Марксу) 14 [12]. В основе таких личностноформируемых образовательных технологий должен быть заложен не
либерально-рыночный принцип производства «трудовых ресурсов» и их
оценки по формализированным показателям (ЕГЭ, индексы, баллы
успеваемости и т.д.), а иной подход, ориентированный на подготовку
широко-эрудированного,
универсального,
«ноосферного»
человека
постиндустриального образовательного общества. В «ноосферном», или
информационном обществе воспитание, образование (как и инфраструктура,
логистика) станет одним из самых выгодных вложений капитала, причём
безпроигрышным. Об этом же гласит древнекитайская пословица: «Тот, кто
думает на год вперёд, сажает рис. Тот, кто думает на десять лет вперёд –
сажает деревья. А тот, кто думает на сто лет вперёд – учит детей».
Сегодня в России происходит кадровая революция, в ходе которой
оррумпированная реформистская либерально-экономическая модель,
укоренившаяся в октябре 1993 г., сменяется иной, национально
ориентированной парадигмой развития. Она основана на принципах
консерватизма,
традиционализма
и
евразийской
интеграции,
провозглашённых Президентом В. В. Путиным. Нечто подобное
происходило (только с обратным знаком) происходило в 1917-1921 гг.,
оставивших глубокий след в творческой судьбе В.И. Вернадского. В эти
13

Один из самых молодых академиков Владимир Алексеевич Легасов (1936-1988) одним из первых
ринулся в Чернобыльское пекло и стал жертвой этой катастрофы, не получив при жизни вследствие
околонаучных интриг звания Героя.
14
Основатель экологического факультета МНЭПУ доктор биологических наук Н.Ф. Реймерс
придерживался аналогичных взглядов и считал, что на науки следует классифицировать по проблемам.

Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~167~

трудные годы учёный находился на острие идеологической борьбы между
патриотами
и
прозападниками,
либералами
и
монархистами,
ультранационалистами-самостийниками и славянофилами-евразийцами. В
ходе этой борьбы В. И. Вернадский (как и его сын Георгий 15,
эмигрировавший из Крыма со штабом Врангеля, в котором работал)
окончательно сделал свой выбор и перешёл из лагеря кадетов-либералов в
ряды патриотов-государственников (в своём дневнике он тогда записал о
движимой наживой коррумпированной власти: «Русская демократия – это
царство сытых свиней»).
Последние 20 лет либеральные установки воспринимались обществом
как само собой разумеешеся, прогрессивное, заведомо верное, а всё
патриотическое – как маргинальное, отжившее своё сталинскокоммунистическое прошлое. На самом деле не консерваторы, а либералы
тянут страну назад – ведь им не нужна модернизация России, это приведёт
их к конфликту с Западом, с транснациональными компаниями,
захватившими мировой рынок. По словам политолога Михаила Делягина,
сказанным на круглом столе «Студенческие евразийские интеллектуальные
клубы: конец либерализма в России» (6 февраля 2013 г., пресс-центр РИА
«Новости»): «либерал – это человек, который считает, что государство
должно служить глобальному бизнесу, а не народу. Это тот человек,
который безо всяких оговорок говорит «что хорошо для «Дженерал моторс»
– то хорошо и для России» [13].
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В
глобализирующемся мире ТНК Россия (как, и впрочем, и Украина) может
занять достойное место не только благодаря своими ресурсам, но выгодам
геополитического положения между Востоком и Западом, между Западной
Европой и странами АТР (как Киевская Русь в ІХ–Х вв. во многом
состоялась и укрепилась благодаря выгодам географического положения на
«пути из варяг в греки»).
1.
Скрепами-опорами северо-евразийского пространства могут
стать североевразийские Северный морской путь (или, по словам Н. Н.
Моисеева, Российский полярный путь с портом Индиго и его часть
Белкомур) и БАМ, а также Амуро-Якутская (АЯМ), и планируемые Среднеи Северосибирские магистрали. Эти трансконтинентальные пути могут
стать выгодной и дешёвой альтернативой южноевразийскому «Великому
шёлковому пути», проходящему через политически и экономические
нестабильные страны Ближнего Востока и Центральной Азии.
2.
Огромная эколого-эстетическая и средообразующая роль
Североевразийского пространства, 2/3 которого пока не затронута активной
промышленной деятельностью, диктует необходимость сохранения
15

Г.В. Вернадский (1888-1973) развивал в эмиграции евразийские идеи отца и стал вместе с историкогеографом П.Н. Савицким (1895-1968), будущим учителем Л.Н. Гумилёва (1912-1914) основоположником
евразийской школы (Прага, 1927-1930 гг.), профессором истории Йельского университета (США). В
основе его социокультурной истории Евразии – идея месторазвития и концепция взаимодействия
природы и общества, а суть русской истории он видел в движении «встречь Солнца», на Восток,
отталкиваясь от Запада.
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биосферных ресурсов и внедрения природощадящих передовых технологий
и методов освоения мерзлотных малоустойчивых ландшафтов (особенно
континентального шельфа).
3.
Коррумпированная реформистская либерально-экономическая
модель, укоренившаяся в стране с 1990-х гг., сменяется новой, национально
ориентированной парадигмой развития, основанной на принципах здорового
консерватизма и традиционализма, творческой инициативы молодёжи и
североевразийской консолидации. Новая парадигма требует и нового,
национально-ориентированного подхода к образованию (в том числе и в
высшей школе), которая должна учить думать, мыслить, анализировать
(готовить специалистов-проблемников), а не тиражировать модели,
построенные по западноевропейским лекалам (далеко не лучшего качества),
на выходе которых - узкий специалист, владеющий методами, но не
знаниями, не умеющий не только решать задачи, но даже ставить их.
4.
Новая парадигма комплексного мышления к освоению
североевразийского пространства требует создания образовательного и
аналитического центра по подготовке и переподготовке кадров широкого
профиля, специалистов-проблемников, умеющих ставить комплексные
задачи по обустройству территорий нового освоения и решать их (как и
требует «Стратегия развития Арктической зоны РФ», утверждённая
Президентом РФ В.В. Путиным 20.02.2013 г.).
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подготовки североведов, профессионалов-проблемников (а не узких специалистов),
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Показана зросла після розпаду СРСР транспортно-інфраструктурна та ресурсна
роль Російської Півночі в євразійському геополітичному просторі. Це вимагає
комплексного, системного підходу до освоєння нових територій, до чого закликали
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Prospects of increasing transport infrastructure and resource role of Russian North (after
disintegration of USSR) in the eurasian geopolitical space are considered. This requires an
integrated, systematic approach to the development of new areas, as called Academicians V.I.
Vernadsky and his successor, N.N. Moiseev. This requires a new educational paradigm for
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V. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

УДК 911.3
Симоненко А. М., асп.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ МІЖНАРОДНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ключові слова: міжнародна вища освіта, агломераційний ефект, осередок освіти

Вступ. Актуальність теми. В умовах ринкових перетворень зростає
роль і значення системи вищої освіти, яка особливо підсилюється завдяки її
міжнародному статусу та зовнішнім інституціонально-організаційним
зв’язкам. Необхідність обґрунтованої оцінки комплексно-пропорційного
розвитку, ефективного регіонального менеджменту та просторових
трансформацій сфери вищої освіти столичного регіону з огляду на його
унікальну синергетичну роль, виняткове конгломеративне загальнодержавне
та міжнародне значення, зумовлює важливість суспільно-географічного
дослідження в цьому напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретикометодологічних
основ
формування
столичних
агломерацій
та
закономірностей територіальної організації системи вищої освіти в їх межах
висвітлені в роботах О. В. Гладкого, О. І. Драпіковського, С. І. Іщука, М. М.
Колосовського, К. В. Мезенцева, М.Д. Пістуна, О. Г. Топчієва, О. І. Шаблія,
Т. І. Шпараги та ін.
Питання теорії і методології економіко-географічного дослідження
системи вищої освіти на загальнодержавному і регіональному рівнях
розкриті у працях П. А. Вірченка, М. І. Долішнього, С. М. Жовнір, В. Г.
Кременя, В. І. Куценко, Т. Ю. Мельниченко, К. О. Січкаренко, В. В.
Стецького, Т. І. Шпараги, В. М. Юрківського та ін. Однак, проблема
вивчення механізмів формування освітньої системи міжнародного рівня на
прикладі столичних регіонів залишається актуальною.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою даної
статті є дослідження механізмів формування осередків міжнародної вищої
освіти Київської області, а завданням – розкриття особливостей формування
освітньої системи міжнародного рівня в межах історичного центру Києва та
в найближчій периферійній зоні, з’ясування сутності агломераційного
ефекту та його впливу на систему вищої освіти в столичній області.
Виклад основного матеріалу. Система вищої освіти посідає в м.
Києві та області дуже значне місце. Варто лише згадати, що в столиці
розміщені такі вищі навчальні заклади, які мають не лише
загальнодержавне, але й міжнародне значення. Це, перш за все, Київський
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національний університет ім. Тараса Шевченка (заснований 1834 р.), КиєвоМогилянська академія (1632 р., відновлена у 1991 р.), Національний
технічний університет України „Київський політехнічних інститут” (1898),
Національний медичний університет ім. Олександра Богомольця,
Національна музична академія України, Військова академія імені Івана
Богуна тощо.
В системі вищої освіти м. Києва та столичної області останнім часом
помітні значні структурні зрушення. Так за останні роки істотно зросла
кількість вищих навчальних закладів (ВНЗ) з міжнародною акредитацією,
посилились зовнішні зв’язки освітянських закладів із провідними ВНЗ країн
Європейського Союзу, частково відновлюються традиційні зв’язки із
Російською Федерацією та іншими державами СНД. Міжнародна орієнтація
системи вищої освіти Київської області простежується в суттєвому
зростанні чисельності студентів профільних ВНЗ з юридичних та
економічних спеціальностей, що мають вихід на міжнародний рівень, а
також в якісному зростанні чисельності викладачів, що мають науковий
ступінь кандидата чи доктора наук і відповідне вчене звання [1].
Так, станом на 2012 р., за даними Головного управління освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації, значно зріс порівняно з
попередніми навчальними роками якісний рівень викладацького складу
вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації. Якщо 2007/2008
навчального року науковий ступінь мали 833 особи, а вчене звання 721
викладач, 2008/2009 н.р. – відповідно 899 та 717 осіб, то 20011/2012
навчального року ця цифра становить відповідно 1031 та 756 особи. Це
свідчить також про підвищення вимог столичних жителів до якісної освіти
європейського рівня, а також про зростання престижності вищої освіти,
інтелектуальної і творчої праці [3, 4].
Система закладів вищої освіти міжнародного рівня та орієнтації
формується в межах області завдяки дії унікального агломераційного ефекту
території міста Києва. Його суть полягає в тому, що в щільно
урбанізованому середовищі, перенасиченому контактами та комунікаціями,
максимальна ефективність функціонування притаманна саме «вищим
поверхам» міжнародно орієнтованих та модульно спеціалізованих
освітянських закладів, які в умовах агломерації максимально
пристосовуються до умов зовнішнього середовища.
Саме тому, найбільша кількість ВНЗ Київської області
сконцентрована в межах історичного центру Києва та в найближчій
периферійній зоні його агломерованих поселень. Підготовку фахівців з
вищою освітою в області здійснюють 30 вищих навчальних закладів, серед
яких 24 державної форми власності (три з них ІV рівня акредитації, 21 – І-ІІ
рівнів); 6 – недержавної форми власності (два ІІІ-ІV рівнів акредитації,
чотири – І рівня); 32 відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних
закладів різних форм власності та рівнів акредитації. З них осередками
вищої освіти міжнародного спрямування можемо назвати: Білоцерківський
національний аграрний університет, Переяслав-Хмельницький педагогічний
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університет імені Григорія Сковороди, Національний університет державної
податкової служби України в м. Ірпінь, Економіко-технологічний
університет в м. Бровари та Київський кооперативний інститут бізнесу і
права.
За центральними і периферійними територіями закріплюються різні за
своїм спрямуванням функції. Перші орієнтовані на розвиток системи вищої
освіти комплексно спрямованої на загальнодержавний і міжнародний
рівень, а інші зосереджують в основному заклади вищої освіти, що
спеціалізуються на декількох провідних міжнародних функціях.
В структурі освітньої підготовки вищих навчальних закладів області
провідне місце займають спеціальності економіка і право, промисловість та
будівництво, підготовка працівників освіти, транспорту і зв’язку. Протягом
останніх 15 років, кількість студентів, що навчаються за економічним фахом
збільшилась майже в 5 раз, в галузі мистецтва і кінематографії – у 5,5 рази, а
підготовка спеціалістів у сфері промисловості і будівництва майже не
змінилась. Це свідчить про переорієнтацію освітнього комплексу Києва та
області на підготовку спеціалістів вищого рівня з гуманітарних та
економічних дисциплін, а також в сфері передових технологій.
Саме ці галузі вищої освіти користуються найбільшим попитом. Їх
розвиток в системі комерційних ВНЗ приносить найбільші прибутки. В
майбутньому очікується скорочення навчальних закладів, які не
відповідають умовам столичності. Вони будуть перенесені до
позаагломераційної зони області.
Однак, приміська зона вже зараз має цілий ряд навчальних закладів,
що мають високий рівень міжнародної орієнтації. Так, в її межах
відкриваються численні філії коледжів та інститутів економічного,
правового, фінансового профілю (Ірпіньський фінансово-економічний,
Немішаєвський
аграрний,
Таращанський
агротехнічний
тощо).
Створюються школи, ліцеї та гімназії нового зразка. Є також невелика
кількість ВНЗ. Найбільш відомі з них – це Академія державної податкової
служби, Економічний коледж (м. Ірпінь), Броварський фінансовий коледж
тощо. Однак, порівняно з Києвом, цього вкрай недостатньо.
Найбільш розвинена система вищої освіти склалася в КиєвоСвятошинському, Білоцерківському, Броварському, Васильківському та
Фастівському районах, а також у найближчих до Києва містах (рис. 1).
Тут можна спостерігати чітко виражений агломераційний ефект і
вплив столичного фактору на прилеглі периферійні регіони.
В цих високоурбанізованих і густозаселених регіонах діє найбільша
кількість вищих навчальних закладів міжнародного рівня. За даними
інформаційно-аналітичного збірника [3] у 2012р. в них навчаються за
спеціальностями: економіко-правового галузевого спрямування - 5 ВНЗ,
технічного, культурно-мистецького - 2, педагогічного - 7, медичного - 5,
аграрного – 8 (рис. 2).
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науковим ступенем та вченим званням у ВНЗ Київської області за 2012 р.

Рис. 1 – Кількість студентів та кількість викладачів, в тому числі з
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Рис. 2 – Мережа ВНЗ за галузевим спрямуванням (контингент), 2012 р.

Найчисельнішу групу з-поміж вищих учбових закладів становлять
аграрні ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. Станом на 2012 рік тут навчається
15 904 студенти.
Сукупний контингент закладів економіко-правового спрямування на
сьогодні складає 13 559 осіб. На відміну від інших ВНЗ регіону, де теж
частково здійснюється підготовка майбутніх фахівців зазначеного напряму,
у вищевказаних ВНЗ провідними є економічні та юридичні спеціальності.
Із загального числа студентів у технічних вищих навчальних закладах
регіону навчається лише 2,4%, що складає 948 студентів, хоча спектр
спеціальностей у цих закладах є досить широким.
За специфікою ВНЗ культурно-мистецького спрямування групи, в яких
готуються майбутні хореографи, музиканти, бібліотекарі, перукарі,
діловоди, модельєри та спеціалісти швейного виробництва сьогодні
навчається 911 студентів.
У Київській області функціонує система педагогічних навчальних закладів
повного циклу, здатна забезпечити навчальні заклади кваліфікованими
працівниками усіх педагогічних спеціальностей. У вищих педагогічних
навчальних закладах І рівня акредитації навчається 2800 осіб.
В 2012 р. у ВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» за 20 спеціальностями навчається
близько 4,5 тисяч студентів. Нині університет активно співпрацює з
навчальними закладами США, Канади, Німеччини, Росії, Угорщини,
Франції, Іспанії, проводить роботу з реформування вищої педагогічної
освіти. Це свідчить про підвищення рівня національних стандартів
навчального закладу та поступову цілеспрямовану інтеграцію в
Європейський освітній простір.
З рис. 1 видно, що навколо Київської агломерації спостерігається
тенденція впливу столичного фактору і можна прослідкувати формування
декількох осередків міжнародної вищої освіти, найбільші з яких зосереджені
в містах: Біла Церква, Ірпінь, Бровари, Васильків, Фастів. Лідируюче
положення в периферійній зоні агломерації в 2012 р. за кількістю студентів
та викладачів займають наступні ВНЗ IV рівня акредитації: Білоцерківський
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національний аграрний університет (відповідно 7735 студентів і 430
викладачів), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди (4353 чол. і 389 чол.), Національний університет
державної податкової служби України (9800 чол. і 671 чол.); ВНЗ I-II рівнів
акредитації: Київський фінансово-економічний коледж Національного
університету державної податкової служби України (1726 чол. і 243 чол.),
Богуславський гуманітарний коледж ім. І. С. Нечуя-Левицького (1061 чол. і
204 чол.), Ірпінський економічний коледж (1693 чол. і 164 чол.),
Нємішаєвський агротехнічний коледж (1991 чол. і 450 чол.), Таращанський
агротехнічний коледж ім. Героя Радянського Союзу О. О. Шевченка (1174
чол. і 188 чол.). За останні 5 років якісні та кількісні показники в даних
вищих навчальних закладах значно підвищились і це підтверджує їхню
спрямованість до статусу міжнародної орієнтації.
Зростання кількості закладів вищої освіти міжнародної орієнтації в
Київській області слід очікувати і в майбутньому. Вони приносять значні
прибутки в системі недержавної освіти, а також сприяють пожвавленню
суспільного життя в регіоні. В Європі та в Північній Америці існує досить
багато прикладів, коли навколо столичних та інших великих міст
формуються невеликі освітянські поселення, що спрямовані тільки на ці
функції. Це Оксфорд і Кембридж поблизу Лондона, Гарвард біля Бостону та
ін. Така форма розміщення системи міжнародної освіти цілком прийнятна і
в наших умовах. Значний осередок освіти вже почав формуватись біля
Києва на базі Ірпеня та Броварів. Розвиток цих міст буде вкрай сприятливим
для вдосконалення системи освіти Київської області.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Основним критерієм
підвищення якості вищої освіти та прискорення розбудови вищих
навчальних закладів столичного регіону є формування оптимальної
структури освітньої сфери, як галузевої так і територіальної. Принципово
важливим напрямом подальшого розвитку територіальної організації
системи вищої освіти Київської області є формування інтегрованих
освітньо-науково-виробничих
територіальних
об’єднань,
а
саме:
інноваційних бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів, науковопромислових об’єднань, агенцій трансферу технологій.
В Києві склалась надмірна концентрація закладів науки та освіти.
Частину з них варто розмістити на периферійних територіях агломерації з
посиленням їх розвитку та зв’язків зі столичним центром. Так, у південнозахідному напрямку агломерації розпочалось проектування наукового
осередку – Київського технополісу. Таким чином, периферійна зона
поступово відбирає на себе частину соціальних функцій столиці та виконує
роль її розвантаження і доповнення.
Аналізуючи статистичні дані Головного управління освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації, можна зробити висновок, що в
столичній агломерації за останні 5 років зросла кількість ВНЗ з
міжнародною акредитацією, при чому, як кількісні, так і якісні показники їх
розвитку мають тенденцію до підвищення, а саме: контингент студентів за
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різними спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, кадровий ресурс,
матеріально-технічне забезпечення та ін. З часом, доступність вищої освіти
в Київській області дасть можливість все більшій кількості іноземних
студентів отримувати якісну освіту європейського стандарту.
Прогнозуючи розвиток вищої освіти столичної агломераційної зони,
можна зазначити, що урахування європейських стандартів і рекомендацій
щодо забезпечення якості вищої освіти, поглиблення співпраці з
європейськими організаціями, модернізація ВНЗ посилить інтеграцію до
Європейського освітнього простору. Це сприятиме формуванню осередків
освіти, в яких рівень підготовки фахівців буде відповідати високим
європейським стандартам.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ „ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ”
ДЛЯ „МАЛИХ” КУРОРТНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ
Ключові слова: територіальна рекреаційна система, життєвий цикл, стадійність
розвитку, моделі розвитку, курорт, Розлуч

Актуальність теми. Багатовимірність предмета дослідження
рекреаційної географії зумовлює мультиплікативну сутність її теоретичного
арсеналу. Сучасна теорія рекреаційної географії динамічно розвивається на
стику з дозвіллєзнавством, соціологією, геополітикою, економікою,
екологією та філософією туризму. Найпродуктивніші теорії і концепції цих
наук формують теоретичне ядро сучасної рекреалогії й рекреаційної
географії. Вагоме місце серед цих теорій посідає модель життєвого циклу у
розвитку рекреаційних систем [2, 11, 12]. Актуальність теоретикорекреалогічних досліджень сфери курортного дозвілля важлива для
з’ясування сучасних закономірностей її геопросторової організації та для
розуміння впливу соціально-мотиваційних передумов і рушійних сил на
розвиток світових курортів і туристичних центрів у нових глобалізаційних
умовах ХХІ ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що дослідженню
питань еволюції ТРС присвячено значну кількість наукових праць.
Проблеми розробки теоретичних засад просторово-часової динаміки ТРС
повсякчас перебували у дослідницькому полі рекреаційної географії. Чільну
увагу приділяли аналізу структури й динаміки ТРС, процесам рекреаційного
освоєння території, розробці теоретичних моделей геопросторової
організації курортно-рекреаційних систем тощо [напр., 1, 2, 8, 9, 12 та ін.].
Теоретико-методологічною базою дослідження стали основні
положення теорії суспільної географії, викладені у працях Е. Б. Алаєва, С. І.
Іщука, Я. Б. Олійника, М. Д. Пістуна, А. В. Степаненка, О. Г. Топчієва, О. І.
Шаблія та рекреаційної географії – М. В. Багрова, О. О. Бейдика, Ю. О.
Вєдєніна, І. В. Зоріна, В. К. Кіптенко, Ф. Котлера, М. П. Крачила, О. О.
Любіцевої, П. О. Масляка, Д. В. Ніколаєнка, В. С. Преображенського, І. В.
Смаля, Н. М. Сажнєвої, І. Г. Смирнова, В. І. Стафійчука, І. Т.
Твєрдохлєбова, Т. І. Ткаченко, Дж. К. Холловея, І. М. Яковенко. Проте
власне еволюційні аспекти розвитку локальних ТРС в межах окремих
регіонів залишаються менш вивченими. Продуктивним у цьому плані може
стати ширше застосування теорії життєвого циклу ТРС для дослідження
вітчизняних курортів, вік функціонування яких сягає понад сотню років.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Саме тому,
об’єктом даного дослідження обрано один з найстаріших курортів
Українських Карпат – Розлуч, а предметом – ретроспективно-рекреаційний
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аналіз стадійності його еволюції згідно з положеннями теорії життєвого
циклу. Мета статті – актуалізувати наукові напрацювання у царині
створення цілісної теорії рекреаційної географії, зокрема, викласти
авторське бачення дослідницького потенціалу використання теорії
життєвого циклу ТРС у рекреаційно-географічних студіях та аналізі
соціально-економічних і глобалізаційних передумов сучасної територіальної
організації рекреаційно-курортної сфери. Завдання дослідження –
ілюстрація на прикладі конкретно взятого курорту дослідницьких
можливостей застосування теорії життєвого циклу ТРС як одного з
механізмів наукової формалізації географічної інформації з позицій
сучасних теоретичних концепцій в рекреаційній географії.
Виклад основного матеріалу. Один з провідних сучасних
розробників теорії рекреаційної географії проф. О. Бейдик, розвиваючи
концепцію ТРС В.Преображенського, характеризує її так: “ТРС – це
соціальна, керована (частково самокерована) геосистема, гетерогенна за
складом (складається із взаємопов’язаних підсистем відпочивальників,
природних і культурних комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого
персоналу, органу управління, що характеризується функціональною та
територіальною цілісністю” [1, с. 35]. До основних функцій ТРС О. Бейдик
залічив: економічну (просте і розширене відтворення трудових ресурсів);
бюджетну (прибутково-видаткова стаття) та соціальну (задоволення
індивідуальних і групових рекреаційних потреб).
Завдяки фундаментальним працям з методолого-теоретичних
проблем, соціальної динаміки, ресурсного освоєння, функціональної та
геопросторової структури рекреаційних систем В. Преображенського,
Л. Мухіної, М. Мироненка, І. Твєрдохлєбова, Е. Котлярова, П. Царфіс,
І. Пірожніка, І. Зоріна, Н. Крачила, Н. Сажнєвої, О. Бейдика концепція ТРС є
сьогодні одним з найґрунтовніше розроблених підходів у географічних
дослідженнях туризму.
Концепція життєвого циклу (стадійності розвитку) вперше з’явилася у
працях філософів та економістів ХІХ ст. Щодо туризму, то суть цієї
концепції зводиться до констатації факту стадійності у розвитку
туристичної індустрії і кожної ТРС зокрема.
У мезо- та локальному масштабі організації геопростору для
пояснення особливостей розвитку туристичних центрів і рекреаційних
районів західні вчені нині активно послуговуються популярною концепцією
життєвого циклу ТРС Р. Бутлера [детальніше див. 11]. (У авторському
викладі її названо концепцією еволюційних циклів туристичного ареалу).
Однак поняття туристичний ареал є змістовно “розмитим”, характер його
геопросторових меж, внутрішньої організації та зовнішньої взаємодії з
іншими геосистемами (ареалами) чітко описує концепція територіальної
рекреаційної системи В. Преображенського.
На наш погляд, існує безпосередня паралель між суспільногеографічною теорією життєвого циклу ТРС та маркетинговою концепцією
життєвого циклу турпродукту; адже туристичний район, центр, ТРС є і
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середовищем, і безпосередньо продуктом туристичного споживання. І
чимало якісних характеристик цього продукту описують класичними
законами маркетингу.
За Р. Бутлером, туристичний ареал (ТРС) у хронологічному розвитку
проходить через шість стадій: народження (відкриття), просування на ринок,
активного розвитку, зрілості, стагнації та окремих проявів економічного
спаду, занепаду чи реорганізації. Стадійність розвитку притаманна, зокрема,
й курортам. Теорія “життєвого циклу ТРС” ефективно й коректно з
історико-географічної позиції диференціює процес еволюції того чи іншого
курорту на окремі стадії із набором відмінних кількісних та якісних
характеристик, що описують кожну з цих стадій [11].
Доцільність, ефективність і можливості застосування теорії
“життєвого циклу ТРС” для ретроспективно-рекреаційного аналізу
просторово-часових особливостей розвитку курортних центрів України
дослідимо на прикладі карпатського курорту Розлуч.
Розлуч – типовий, репрезентативний для сегменту т. зв. “малих”
курортів Українських Карпат ековідпочинково-водооздоровчий курорт,
розташований
серед
мальовничих
пралісових
ландшафтів
у
Верхньопридністровських Бескидах за 120 км від м. Львова. Цей курорт, як
більшість інших гірських курортів Львівщини, Закарпаття чи ІваноФранківщини, налічує вікову історію розвитку рекреації. Розлуч відомий
джерелами мінеральних вод типу “нафтуся” та “содова”, сприятливими
умовами для зимових видів спорту, давніми сакральними об’єктами і
збереженими традиціями ведення бойківського господарства. М’який
субальпійський клімат, захищеність села горами від холодних північносхідних вітрів сприяє комфортному відпочинку [3–6, 12, 14].
Свого часу Розлуч мав стасус і модного модерного курорту, і
депресивного села. Й лише тепер, буквально за останні роки поселення
починає відновлювати колишню славу.
Село засноване 1511 року солтисом Борисом в лісі “Россен” (Руський
Ліс) під г. Розлуч, на берегах потоку Росонь. Через вісім років польський
король Сигізмунд І Старий затвердив привілей на заснування поселення.
Його перші жителі, вірогідно, силоміць переселені-розлучені від родовичів,
згідно з привілеєм на освоєння дрімучих гірських пралісів, звільнялися на 12
років від кріпосних повинностей та чиншів. З приєднанням у 1772 році
Галичини до Австрійської монархії в селі з’явилися німецькі колонізатори.
У середині ХІХ ст. тут мешкало 11 німецьких родин, підприємницька
активність яких дала поштовх до принадження у це глухе карпатське сільце
наприкінці ХІХ ст. перших самодіяльних туристів і рекреантів-літникарів.
І стадія життєвого циклу. За теорією життєвого циклу ТРС, її
“народження” відбувається тоді, коли в неї вперше прибуває невелика група
мандрівників-першовідкривачів, тобто тих, які прагнуть уникнути
стандартизованих маршрутів і центрів відпочинку та намагаються
задовольнити свої рекреаційні потреби подалі від основних територіальних
скупчень рекреантів. У цей період туризм ще не чинить помітного впливу на
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Рис. 1 – Стадії життєвого циклу Розлуцької ТРС (історико-географічна періодизація
розвитку згідно з теорією життєвого циклу ТРС).
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місцевість, не змінює її ландшафтних рис і традиційного укладу
життєдіяльності місцевих мешканців.
Стадію “народження” Розлуча як рекреаційної дестинації коректно
умістити в хронологічні рамки останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.
Саме в цей період Розлуч відвідують перші мандрівники, а інформація про
його природно-рекреаційні принади та лікувальні води епізодично
з’являється в регіональній пресі.
1905 року через Розлуч пролягла залізниця “Львів – Сянки”, пройшли
перші пасажирські поїзди і ними цільово прибули перші групки
зацікавлених рекреантів із міст Галичини [15]. Таким чином, 1905 рік – це
відправна дата набуття Розлучем офіційного статусу літниськоворекреаційної місцевості в Бескидах, а отже – дата переходу у якісно нову
стадію еволюції локальної ТРС.
ІІ стадія життєвого циклу. Другу фазу життєвого циклу економічних
організацій і процесів та суспільно-господарських систем в сучасній
економічній науці прийнято називати фазою “стартового зростання” чи
“просування на ринок”. Цю термінологію коректно вживати і при
рекреаційно-географічному аналізі еволюції ТРС.
Типові ознаки другої стадії життєвого циклу ТРС можемо
сформулювати наступним чином: на стадії популяризації і просування
локальної ТРС на регіональний ринок місцеве населення нової і ще доволі
маловідомої туристичної місцевості самостійно починає приваблювати
рекреантів. Утім, обсяги туристів зростають ще доволі повільно, тому що в
потенційних відвідувачів бракує інформації про рекреаційний потенціал цієї
місцевості. Отож, на цій стадії для подолання інертності кола потенційних
відвідувачів місцева громада розпочинає активну кампанію з формування
принадного іміджу своєї місцевості та з просування місцевого турпродукту
за допомогою реклами, паблік-рилейшнз і пабліситі на зовнішні ринки. Це
веде до зростання інтересу в суспільстві до цієї ТРС.
Зростання кількості туристів стимулює підприємців і місцеву владу
розвивати інфраструктуру в межах даного ареалу. На цій стадії пропозиції
турпродукту зосереджені в руках кількох місцевих рекреаційних закладів,
що посідають монопольне становище в даній ТРС і є її сервісним осердям.
Хронологічно стадію популяризації й просування Розлуча як курорту
слід датувати 1905–1914/8 роками (австро-угорський етап розвитку
припинився у серпні 1914 р., коли в ході воєнних кампаній першої світової
війни терен опинився в горнилі протистояння російської та австрійської
армій, і закінчився з розпадом Австро-Угорської імперії в жовтні 1918 р.).
Однак, применшувати значення цієї стадії для всієї подальшої долі
Розлуцької ТРС не варто. Адже менше ніж за десятиліття зусиллями
місцевих підприємців та адміністрації Розлуч не лише обійняв нішу
провідного літниськово-водооздоровчого центру у Верхньодністровських
Бескидах, а й сформував свою рекреаційну спеціалізацію – незмінну до
сьогодні.
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Усього за десятиліття (1905–1914) у до того глухому карпатському
сільці постали кілька спеціально збудованих гостьових вілл для літникарів,
естетично упорядковано джерела мінеральних вод, обладнано річковий
пляж, прокладено прогулянкові стежини в навколишні гори. Місцеве
населення відкрило для себе нову статтю поповнення сімейного бюджету –
оренду окремих кімнат у власних хатах для біднішої верстви літникарів з
числа українських міщан Львова, Перемишля, Ярослава, Луцька, Тернополя,
Самбора, Городка та інших містечок австрійської Галичини й російської
Волині. За статистикою, влітку 1912 р. тут поправляло здоров’я 100
курортників [16], ще понад тисячу прибулих потягами гостей (здебільшого,
туристично активної учнівської і студентської молоді) Розлуч приймав за
час уїк-ендових виправ у довколишні гори.
1913 р. неподалік Розлуча у с. Сянки було відкрито першу
лещатарську (комбіновану гірськолижно-бігову) трасу України “Сянки –
Пікуй”.
І руїна. Буремні події 1914–1920 років – кривава коловерть першої
світової, польсько-української, польсько-чехословацької та польськоросійської воєн – це фаза воєнного лихоліття, упродовж якого нівелювалася
більшість попередніх досягнень Розлуча як рекреаційно-туристичного
центру. Однак не всі. Сформований у попереднє десятиріччя курортний
імідж Розлуча закріпився у свідомості пересічного галичанина, краса
карпатського ландшафту у поєднанні з цілющими властивостями двох типів
мінеральних вод вабили сюди бувалих туристів, солідних потенційних
інвесторів та спритних ділків, які кинулися у село скуповувати землю й
занедбану нерухомість, щойно згасло відлуння чергової війни. Тому не
коректно вести мову про те, що післявоєнний Розлуч як курорт “стартував з
нуля”, на нашу думку, лихоліття 1914–1920 років слід розглядати як щабель
різкого переходу від перед- до післявоєнної стадії розвитку локальної ТРС у
докорінно нових геополітичних та соціально-економічних умовах.
ІІІ стадія життєвого циклу. Згідно з теорією життєвого циклу
наступну стадію еволюції коректно означити як “стадію активного розвитку
ТРС”.
Іманентні ознаки третьої стадії життєвого циклу ТРС теоретично
можемо сформулювати наступним чином: ТРС стає модною, інформація про
неї поширюється серед пересічної маси споживачів. Природні прагнення
побувати десь у новій місцевості, де ще не бував, у поєднанні з рекламою
породжують щораз більш пікові напливи туристів. ТРС повністю
модернізується відповідно до запитів відвідувачів та наявного рекреаційноресурсного потенціалу. Контроль за функціонуванням і розвитком ТРС
переходить з рук місцевої адміністрації в руки зовнішніх компаній,
інвесторів, тих, хто реально контролює обсяг туристичного потоку, баланс
попиту і пропозиції, диктує цінову політику.
Щодо Розлуцької ТРС, хронологічно дану стадію еволюції слід
датувати 1921–1932 роками; у контексті історії краю, згідно з традиційною
історико-географічною періодизацією це – період відродження курорту в
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умовах активної соціально-економічної відбудови молодої польської
держави та пожвавлення масового внутрішнього туризму.
З огляду на наявний рекреаційний потенціал, село Розлуч з 1924 року
сповна відчуло заходи нової державної політики полонізації “східних
земель”, цькування місцевих українських кооперативно-господарських та
освітніх ініціатив (у селі закрито українську читальню “Просвіти”), кращі
угіддя на пільгових умовах виділялися полякам на постійне оселення та під
рекреаційну забудову з метою чимшвидшого відновлення функціонування
курорту. Ініціатива розвитку ТРС перейшла від єврейських ділків до нової
діяльної польської адміністрації.
За Другої Речі Посполитої Розлуч розвився найдинамічніше,
порівняно з попереднім і подальшими періодами. Стрімко зріс його престиж
як клімато- й водооздоровче-санаторного центру, який тогочасні галицькі
лікарі рекомендували при захворюваннях шлунка, дихальних шляхів,
кишківника. Ще стрімкіше зростала популярність Розлуча як
гірськолижного,
активно-туристичного
й
попросту
недорогого
відпочинкового осередку у Карпатах.
При сільській гміні працювала спеціальна відпочинкова комісія, яка
займалася проблемами приїжджих та реалізувала стратегію комплексної
розбудови курортної інфраструктури. Залучалися зовнішні інвестори, на
курорті відкривалися оздоровчі пансіонати нового типу та гостьові вілли
поліпшеного комфорту. Розроблено й започатковано реалізацію
генерального плану розвитку курорту Розлуч. У ході його реалізації
оптимізовано транспортне сполучення з основними центрами генерування
туристичних потоків, проведено рекламну кампанію на шпальтах
регіональної періодики, здійснено комплекс заходів з рекреаційного
благоустрою території, відновлено низку малих архітектурних форм для
зручності відпочивальників (лавочки, альтанки, дерев’яні сходини з
поручнями і т. і.). Для забезпечення належного зв’язку та порядку відкрито
поштове відділення і пост поліції.
Певний зиск з реалізації продуктів підсобних господарств єврейським
крамарям-перекупникам та безпосередньо курортникам мали прості
українські селяни, що допомагало боротися із нестатками, хворобами й
високою дитячою смертністю та почасти давало стартовий капітал для
поліпшення ведення приватного господарства, освіти дітей тощо. 1926 року
Андрій Рівняк за підтримки Союзу українських кооператорів Львова
організував з місцевих селянських господарств сільськогосподарський
кооператив “Селянська любов”, що реалізував широкий асортимент
продовольчої продукції приїжджим туристам. А тісне спілкування з міською
курортною публікою, серед якої чималий відсоток складала українська
інтелігенція та патріотично налаштована молодь, вело до зростання
культурно-освітнього рівня населення села.
Чисельність зареєстрованих курортників у Розлуцькій ТРС стабільно з
року в рік зростала, сягаючи наприкінці 20-х рр. понад 1,0–1,5 тис. осіб [17].
Окремі автори польських туристичних путівників згадують про на порядок
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вищі стихійні напливи в окремі роки самодіяльних туристів, а
середньобагаторічний тренд їхнього зростання відповідає майже правильній
арифметичній прогресії.
Фінал ІІІ стадії життєвого циклу Розлуцької ТРС зумовлений
відчутним спадом суспільного інтересу до туризму загалом в умовах
Світової економічної кризи, погіршення матеріального становища населення
Галичини, поширення безробіття, мілітаризації й загострення репресивнополіцейського тиску польської влади на усі сфери життя української
громади краю (його кульмінацією стала сумнозвісна пацифікація
українського населення Галичини 1930 року силами регулярної армії і
поліції) 16.
ІV стадія життєвого циклу. Згідно з теорією життєвого циклу
наступну стадію еволюції слід означити як “стадію зрілості ТРС”. Іманентні
ознаки четвертої стадії життєвого циклу ТРС теоретично можемо
сформулювати наступним чином. Сповільнюються темпи приросту
прибуттів гостей, хоча загальна кількість відвідувачів ТРС ще зберігає
тенденцію до незначного зростання. Це перший індикатор переходу ТРС у
стадію зрілості. Курорт переростає у широковідомий центр туризму зі
сформованою клієнтурою і стандартизованим набором туристичних послуг.
Обсяги відвідувачів і прибуток від рекреаційної діяльності набувають певної
інерції за рахунок заходів, реалізованих на попередніх етапах. Рекреаційне
навантаження на територію сягає гранично допустимого максимуму.
Утримувати “планку” кількості відвідувачів з кожним роком стає дедалі
важче, на ринку постійно з’являється багато новинок-конкурентів, які
активно відбивають традиційних для цієї ТРС клієнтів. Для утримування
ТРС на стадії зрілості її адміністрація та зацікавлені підприємці змушені
субсидіювати високі обсяги витрат на імідж-рекламу, запроваджувати вищу
стандартизацію сервісу, вступати у фінансово затратне змагання (іміджеву й
цінову війну) з конкурентними центрами.
Проілюструємо ці теоретичні ознаки на прикладі Розлуча. Розлуцька
ТРС вступила у стадію “зрілості” після завершення Світової економічної
кризи 1929–1932 pp. (одним з проявів якої було різке скорочення обсягу
відпочивальників у названі роки). Хронологічно старт нової стадії еволюції
досліджуваної ТРС ми схильні “прив’язати” до 13 липня 1933 року, коли
через станцію Розлуч відновлено рух спеціальних пасажирських поїздів
“Львів–Сянки” для забезпечення належного доїзду в рекреаційні місцевості
Бескидів відпочиваль-ників зі Львова, Луцька, Ярослава, Перемишля та
Варшави. Отож, дану стадію еволюції Розлуцької ТРС датуємо 1933–1939
роками.
Кращі земельні ділянки Розлуча у цей період цільово надавався під
забудову пансіонатами та туристичними базами. Староста Йоган Вагнер
16

З огляду на те, що до 40% відвідувачів Розлуча складали українці, адміністрація
курорту незабаром вимушено дозволила відновити у 1931 р. народну читальню “Просвіти”, а
також дала дозвіл на будівництво турбази для членів українського спортивно-протипожежного
товариства “Луг”.
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активізував роботу Розлуцької курортної комісії, а в 1937 році зініціював
розробку нового генерального плану забудови села як суто курортної
місцевості.
Згідно з офіційною статистикою, 1937 р. у Розлучі функціонувало 14
пансіонатів на 400 осіб, 25 вілл і 20 селянських будинків з гостьовими
покоями, гірська лещатарська база на 200 місць та літній табір для юнацтва
на 100 місць. У розпал зимового сезону курорт одноразово приймав до 2,5
тис. рекреантів, а сумарно за рік – до 30 тис. осіб. Ще до 1,5 тис. туристів
одноразово могли розмістити лещатарські притулки, пансіонати й
приватний сектор сусіднього села Сянки.
Упродовж бальнеооздоровчого літнього сезону хворих обслуговувало
три лікарі, працювала аптека. До послуг відпочивальників були три
ресторани, шість споживчих магазинів, два кіоски з продажу свіжих молока,
сиру, яєць, м’яса, домашніх ковбас й городини, морозива, солодощів,
солодких газованих напоїв та пива. У Розлучі функціонував найуспішніший
у повіті український сільсько-господарський кооператив “Прикарпаття”,
1936 року його дохід становив 2348 злотих. Гастрономічний сервіс в будьякий день високого сезону забезпечував продуктами харчуванням 3–5 тис.
гостей.
Подальша інтенсивна розбудова й урізноманітнення курортної
інфраструктури призвела до появи упорядкованих лижних і санних трас та
трампліну, трьох тенісних кортів, гімнастичного й футбольного полів.
Стараннями активістів Дрогобицького відділення Польського
Татранського товариства у 1928–1933 рр. були відкриті туристичні притулки
в Розлучі й сусідніх селах Гусине та Сянках. У 1932 році в Турці було
організовано філію Дрогобицького ПТТ.
15 січня 1933 року поряд із Розлучем відкрито природний 50-ти
метровий трамплін на горі Кичерка, який на той час вважався другим за
величиною в Європі. Ця подія прикула увагу громадськості й породила
“бум” популярності гірськолижного туризму у Бескидах як серед галичан,
подолян і волинян, так і, головним чином, серед “просунутої” молоді
великих індустріальних міст Польської Республіки (Варшави, Познаня,
Лодзя, Вільно й ін.).
У 1937 р. у Розлучі відкрито модерний плавальний басейн з
мінеральною водою (рис. 2) площею 3000 м2 – другий за величиною в
Галичині після Трускавецького басейну.
З метою поліпшення анімаційно-дозвіллєвої складової перебування на
курорті стараннями Розлуцької відпочинкової комісії 1937 року відкрито
модернові дансинги – майданчики для танців на “Лісничівці” та
“Малярманівці”, а також запроваджено оркестрові виступи просто неба для
потіхи курортної публіки. З цією ж метою відкрито бібліотеку та читальню
свіжої періодики.
Для респектабельної верстви відпочивальників Розлуцька ТРС на піку
своєї популярності у 30-ті рр. ХХ ст. пропонувала: тенісні корти, санні і
лижні траси, організоване полювання на диких звірів, екскурсії на оглядові
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~186~

Рис. 2 – Модерна рекреаційна інфраструктура курорту Розлуч міжвоєнної
епохи: вгорі – трамплін, гірськолижні траси та турбази для рекреації у зимовий сезон,
внизу – найбільший у Карпатах плавальний басейн з мінеральною водою, терасами,
кабінками для переодягань та озелененим схилом для пікніків і прийому сонячних ванн
задля комфортної рекреації у літній сезон.

майданчики на вершинах Розлуцького хребта, до витоку р. Дрістер, екотури
карпатськими вузькоколійками, автобусні тури найекзотичнішими для
польської публіки етнографічними селами Бойківщини, сходження на гори
Пікуй та Галич, трансфери на трампліни і лижні траси Сянок і Славського,
транскордонні тури у Чехословацьку Республіку до закарпатських замків,
мальовничих гірських екосистем і колоритних поселень закарпатських
українців тощо.
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У 1937 р. через курорт проліг наймасовіший лещатарський шлях
Східних Карпат, що охопив кільцем найатракційніші хребти і лижні арени
Бескидів: “Сянки – Пікуй – Климець – Славське – Чорна – Ріпа –
Мальмансталь – Розлуч – Турка – Сянки”.
На літні сезони 1938 і 1939 рр. припав “бум” популярності
новомодного кемпінгового туризму у спеціальних відчепних вагонахкемпінгах. Тисячі аматорів туризму прагнули провести літо у кемпінгах на
колесах, які пересувалися від однієї рекреаційної місцевості до іншої та
передбачали тривалі (на 3–10 діб) зупинки в Ясениці Замковій, Розлучі,
Соколіках, Сянках, під час яких організовувалися радіальні виправи в гори,
екскурсії до бойківських старожитностей і мальовничих природних
атракцій, були передбачені умови для відпочинку на облаштованих річкових
пляжах та оздоровлення розлуцькими мінеральними водами.
V стадія життєвого циклу. Згідно з теорією життєвого циклу
подальшу стадію еволюції слід означити як “стадію економічного спаду та
стагнації ТРС”. Іманентні ознаки п’ятої стадії життєвого циклу: ТРС різко (в
силу руйнівної дії тих чи інших форс-мажорних обставин) чи поступово
починає втрачати інтерес для масового споживача (зокрема, молоді) і
солідних інвесторів; з’являється потреба у щорічному збільшенні обсягу
капіталовкладень у маркетингове просування та рекламу місцевого
турпродукту й споживчого іміджу цієї ТРС на зовнішніх споживацьких
ринках. Ознаками спаду стають виснаження окремих рекреаційних ресурсів
через постійні наднормові навантаження в колишні періоди пікового
напливу рекреантів, а також процеси закриття, банкрутства чи зміни роду
діяльності окремих підприємств малого бізнесу, виникнення й розвиток
яких пов’язані з донедавна високими напливами туристів у цю ТРС.
На практиці перехід від стадії стабільного процвітання до стадії
занепаду і стагнації для Розлуча, як і всіх інших курортів західного регіону
України, відбувся дуже різко через анексію цього регіону СРСР.
Встановлення радянської влади восени 1939 року започаткувало
докорінні зміни. НКВДистська диктатура й вояцьке свавілля, спроби
силоміць організувати колгосп, репресії проти заможнішого прошарку
селян-активістів українського кооперативного руху та духовенства,
виселення родин давніх німецьких колоністів до Німеччини – це лише перші
кроки новоприбулої влади. З села утекли всі власники санаторно-курортних
і відпочинкових закладів, а самі заклади було спершу розграбовано та
поплюндровано під час постою частин радянської армії, відтак
націоналізовано та передано для користування військової й цивільної
радянської бюрократії.
Фаза фізичного знищення інфраструктури та повного занепаду
курорту продовжилася і після того, як 25 червня 1941 року терен окуповано
гітлерівцями, і після того, як у село повернулася радянська влада, а всі кращі
приміщення колишніх санаторіїв і пансіонатів зайняли спецпідрозділи армії
і НКВД, що до 1950-их рр. проводили бойові й каральні операції проти
підрозділів УПА та селян.
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Так, наприклад, із протоколу засідання Дрогобицького облвиконкому від 21
червня 1946 року дізнаємося, що слухалося питання антидержавної дії
Самбірського КЕЧ при експлуатації курортних будинків села Розлуч. 26 з
них корисною площею 7976 м2 знищено, державі завдано збитків на 1491,7
тис. крб. По суті, варварським нищенням усієї рекреаційної інфраструктури
завершився перший повний життєвий цикл існування Розлуцької ТРС.
Другий цикл становлення й розвитку Розлуча як курортного центру і
ядра локальної територіальної рекреаційної системи, на нашу думку,
коректно почати відраховувати з 1964 року. Саме цього року в
знелюднілому селі з дотаційним відділенням радгоспу “Комсомолець”
відкрито першу двокорпусну базу відпочинку “Карпати” на 150
відпочиваючих. (За десятиліття до цього, у 1954 році врешті-решт
завершено роботи з відбудови залізничного полотна та відновлено
залізничне сполучення села із Туркою і Львовом).
Стадія повторного “народження” ТРС хронологічно охоплює період
1964–1974 рр. У цей період організований профспілковий туризм лише
набирав обертів і не чинив помітного впливу на традиційний повоєннобідарський уклад життєдіяльності місцевих мешканців.
У лютому 1965 р. відбудовано 50-метровий лижний трамплін, але
використовувався він мало через спорадичність приїздів у Розлуч груп
рекреантів. Лише з 1974 року паспорти почали видавати українським
колгоспникам, і мешканці переважно аграрних областей заходу України
формально отримали право на організований відпочинок та оздоровчі
поїздки “на води”.
У 1975–1990 роки менш виразно, ніж у довоєнну епоху, проявляються
ознаки другої стадії життєвого циклу Розлуцької ТРС. Причини відмови
від повноцінного відродження Розлуча як профільного бальнеологічного
курорту в соціалістичну епоху, імовірно, криються у тому, що радянське
рекреаційно-туристичне освоєння Українських Карпат відбувалося, як і
наприкінці ХІХ ст., уздовж основних транспортних артерій. Відтак, Розлуч
опинився у т. зв. рекреаційному “затінку” планово розбудованих у
радянський період сусідніх курортних ареалів Сколівщини, Свалявщини та
Яремчанщини.
Нагадаємо типові ознаки другої стадії життєвого циклу ТРС: місцеве
населення ще доволі маловідомої туристичної місцевості самостійно
починає приваблювати рекреантів. Утім, обсяги туристів зростають доволі
повільно, тому що в потенційних відвідувачів бракує інформації про
рекреаційний потенціал цієї місцевості. Ці теоретичні викладки справедливі
для Розлуча “епохи застою”. Упродовж 70–80-их рр. ХХ ст. за кошти
зацікавлених промислових підприємств Львова і області у селі відбувається
порівняно незначне будівництво й організація будинків відпочинку; 1976
року відкрито міжколгоспний піонерський табір; 1986 року збудовано лижні
підйомники протяжністю 600 і 400 м.
До 1990 року курортну інфраструктуру Розлуча репрезентували два
підйомники, ресторан і їдальня для туристів, 11 низькокатегорійних баз
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відпочинку із сумарною рекреаційною місткістю до 1,5 тис. осіб. Найбільші
з них: ЛОК “Джерела Карпат”, бази “Полярон”, “Термоприлад”, “Іскра”,
“Колос” та “Карпати”. Майже всі вони збанкротували й закрилися невдовзі
після розвалу промислових підприємств та різкого зниження обсягу
туристів.
Після проголошення незалежності України в умовах запровадження
нової системи економічних відносин Розлуцька ТРС опинилася в ще більш
контрастному рекреаційному “затінку” й інформаційно-туристичному
“забутті” – і так нечисленні потоки рекреантів зі Львова, міст Львівщини,
Києва й індустріальних центрів сходу країни у 90-і рр., здебільшого,
попросту оминали її, прямуючи у Карпати на відпочинок у Яремче,
Ворохту, Славське, Косів чи Сваляву. Таким чином, можемо констатувати,
що період 1991–1996 рр. став для курортної інфраструктури Розлуча фазою
чергової (третьої) руїни.
ІІІ стадія життєвого циклу – “стадія активного розвитку ТРС” –
розпочалася наприкінці 90-их років минулого століття і триває до сьогодні.
Її початок ми пов’язуємо із відродженням окремими селянами садиб
сільського зеленого туризму та започаткуванням реалізації зовнішніми
інвесторами бізнес-проектів із будівництва сучасних готельно-курортних
комплексів.
Теоретичні ознаки сучасної третьої стадії життєвого циклу ТРС
сформульовані нами вище.
Констатуємо: Розлуцька ТРС поступово стає модною, інформація про
неї поширюється серед пересічної маси споживачів, із зими 1999/2000 року
має місце тенденція стабільного зростання сумарного обсягу рекреантів.
Буквально за останні роки ТРС модернізується відповідно до запитів
відвідувачів. Контроль за функціонуванням і розвитком готельно-курортних
комплексів Розлуцької ТРС перейшов із рук місцевих підприємців до
зовнішніх інвесторів, які диктують нову цінову політику і в такий спосіб
регулюють баланс попиту і пропозиції комфортного оздоровлення й
відпочинку на курорті.
Висновки. Отже, дослідницький потенціал застосування теорії
життєвого циклу ТРС, на наше переконання, є доволі продуктивним у
рекреаційно-географічних студіях та аналізі соціально-економічних
передумов сучасної територіальної організації рекреаційно-курортної сфери.
Адже саме через призму життєвого циклу розгляд ключових понять часової
динаміки групи “малих” курортних центрів України отримує найбільш
повне змістовне обґрунтування.
У процесі свого еволюційного поступу локальна Розлуцька ТРС,
згідно з теорією життєвого циклу, за останні 108 років двічі пройшла через
повний цикл розвитку, знаходячить то на піку популярності, то на стадії
стагнації і занепаду. Проаналізована циклічність просторово-часової
динаміки територіальної рекреаційної системи цього типового курорту
Українських Карпат формує коректне наукове підґрунтя, визначає тренди та
інструментарій для прогнозно-географічного моделювання потенціалу й
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векторів її подальшої розбудови на засадах екозорієнтованого сталого
розвитку.
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Rutyns’kyi M. Application of the theory of “Life Cycle of Territorial Recreational
System” for “small” resorts in Ukraine.
The possibilities and prospects of the theory of Life Cycle in recreational and
geographical studies are characterized. From the standpoint of the theory of evolution is
analyzed stagewise process Rozluch territorial recreation system. The specific features of the
Rozluch carpathian resort determined. It is shown the characteristics of recreational
development in different historical periods and geographical evolution TRS this resort.
Keywords: territorial recreation system, life cycle, development stagewise, development
models, resort, Rozluch.
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КЛАСТЕР ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ключові слова: замок-фортеця, замок-палац, туристичний кластер, кластер
замкового туризму, модель кластеру

Постановка проблеми та актуальність теми. На сучасному етапі
розвитку економіки України пріоритетною формою територіальної
організації рекреаційно-туристичної діяльності є створення низки
спеціалізованих кластерів. Висока результативність діяльності таких
кластерів обумовлена їх значними конкурентними перевагами порівняно із
традиційними формами організації туризму з огляду на розвиток в їх межах
осередків ділової активності і бізнесу, заснованих на ефективному
менеджменті, туристичної інфраструктури та інноваційних форм дозвіллєвої
діяльності. Кластерний підхід у туристичній галузі сприяє розвитку
підприємництва і ринкових відносин через концентрацію ділової активності,
позитивно позначається на якості туристичних послуг, ринку зайнятості,
ефективності діяльності окремих підприємств. Досягається це завдяки
зростанню конкурентоспроможності туристичної галузі, можливості
залучення різноманітних ресурсів території і регіональних бізнесових
стратегій для підвищення прибутковості туристичного підприємства.
Особливо яскраво ці процеси помітні на прикладі кластерів замкового
туризму. Цей напрям є пріоритетним для розвитку туристичної діяльності
Тернопільської області. Вона має всі передумови для того, щоб стати
основним регіональним кластером замкового туризму в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорія кластерів
господарської діяльності людини була запроваджена та обґрунтована в
працях ряду західних учених: А. Маршала, М. Портера, В. Прайса,
І. Таленадо, Х. Шреплера та ін. Серед вітчизняних науковців цьому напряму
присвячено наукові роботи М. Войнаренко, С. Куніцина, Л. Романюка,
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С. Соколенка, С. Ткачова тощо. Дослідження туристичних кластерів у
вітчизняній науковій думці протягом останніх років також набули
достатнього поширення у працях В. Воблика, Л. Гонтаржевської, М.Горуна,
О. Колесника, О. Крайника, Г. Михайліченко, А. Требуха та ін.
Формування цілей статті постановка завдання. Метою даної
роботи є обґрунтування суспільної доцільності та економічної ефективності
формування кластеру замкового туризму в Тернопільській області, а також у
визначенні окремих складових механізму його розвитку. Конкретними
завданнями роботи є аналіз сучасного стану та перспективних напрямів
використання замкових комплексів Тернопільської області у туризмі, а
також обґрунтування необхідності створення кластеру замкового туризму на
території області для оптимізації територіальної організації туристичної
діяльності регіону, інтенсивного залучення наявних замкових комплексів
території до туристичної індустрії.
Виклад основного матеріалу. Тернопільська область – край
дивовижних замків та палаців, овіяний захоплюючими легендами та
неймовірними історіями Поділля. Область займає перше місце в Україні за
кількістю пам’яток палацово-замкової архітектури, які дійшли до нашого
часу. Значна частина замкових комплексів зберігають свою оригінальну
архітектурно-естетичну цінність, а історія багатьох з них пов’язана з
подіями, які мають важливе значення для українського народу. Замки краю
заворожують своєю масивністю і незвичайною архітектурою. Вони є
окрасою регіону, який приваблює туристів не лише з України.
Однак на сьогодні більшість замкових комплексів Тернопілля
перебуває у критичному стані та представляє із себе руїни. Їх музеєфікація,
організація закладів розміщення, будівництво об’єктів ресторанного
господарства, залучення до нових екскурсійних та туристичних маршрутів
дасть змогу зберегти напівзруйновані замки. Усе це стане основою для
формування туристичного кластеру замкового туризму Тернопільської
області.
У Тернопільській області налічується 43 замкові комплекси, що є
пам’ятками архітектури як місцевого, так і національного значення, з яких
27 замків-фортець та 16 замків-палаців. Діють два Державні історикоархітектурні заповідники - Кременецько-Почаївський та Бережанський,
один Національний історико-архітектурний заповідник - «Замки
Тернопільщини» з центром у Збаражі [2].
Попри досить складну економічну ситуацію в регіоні, до туристичної
діяльності нині залучено ряд замкових комплексів, що можуть слугувати
основою для формування майбутнього кластеру. Найбільш збереженим та
придатним для використання в туризмі наразі є замок-фортеця у м. Збараж,
у якому діє музейний комплекс, розташований ресторан, відбуваються
щорічні фестивалі. Відновлено палацові інтер’єри і фасади замку-палацу у
смт. Вишнівець Збаразького району, де незабаром передбачається створення
туристично-культурного центру. Велика кількість замкових комплексів
області та численні привабливі для розвитку туризму ландшафти
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виступають
об’єктивними
передумовами
для
розробки
мережі
різноманітних за змістом і тривалістю туристичних маршрутів.
Проте, існує низка проблем, які стають на заваді формуванню
кластеру замкового туризму Тернопільщини, збереженню та активному
використанню пам’яток палацово-замкової архітектури краю [8]. По-перше,
це проблема належного фінансування та можливостей приватизації
замкових комплексів. Державний та місцеві бюджети не спроможні виділяти
достатню суму коштів на реставрацію і консервацію пам’яток
фортифікаційного зодчества регіону, тому їх унікальні ансамблі
продовжують занепадати. Залучення приватного інвестора з метою
недопущення остаточного руйнування споруд потребує врахування та
законодавчого урегулювання ряду аспектів: історико-культурної цінності та
ступеня державної охорони пам’ятки, необхідності її подальшого
археологічного дослідження, визначення умов користування земельною
ділянкою та ін. Незважаючи на це, область має позитивний досвід
приватизації замків-палаців, зокрема, у с. Рай Бережанського району та у с.
Личківці Гусятинського району. По-друге, практична відсутність інформації
для туристів про замкові комплекси Тернопільського кластеру стає на заваді
активному відвідуванню цих пам’яток іноземними та українськими
туристами. По-третє, рівень розвитку туристичної інфраструктури, зокрема
транспортної доступності замків Тернопільщини, готельна база області та
рівень обслуговування в місцевих закладах харчування залишаються на
досить низькому рівні. Негативний вплив на розвиток туристичного
кластеру має відсутність поблизу замкових комплексів розвиненої системи
комунальних зручностей та низький рівень культури українських туристів і
місцевих жителів.
Кожен замковий комплекс є унікальним за архітектурою, місцем
розташуванням, історією, призначенням тощо. Тому першим кроком на
шляху до створення туристичного кластеру Тернопільської області є
дослідження комплексу передумов, що визначатимуть напрямки
використання замкових комплексів у туризмі, а саме ступеня збереженості,
культурної та історичної цінності пам’яток, місця їх розташування,
особливостей оточуючого ландшафту, конфігурації приміщень і системи
зв’язків між ними, транспортної доступності, забезпеченості туристів
послугами закладів розміщення та харчування та ін.
Важливим інструментом залучення замкових комплексів до
туристичної діяльності в межах кластеру замкового туризму має стати
анімація. Адже звичайне проживання в готелі чи відвідування ресторану не
передбачає стимулювання повноцінної рекреаційної, соціально-культурної,
дозвіллєвої та іншої діяльності людини. Саме анімація, на нашу думку,
сприятиме підвищенню якості обслуговування в закладах індустрії
гостинності та приваблюватиме значні потоки туристів.
Оцінка передумов використання замкових комплексів у туризмі у
поєднанні із анімаційними заходами дає підстави стверджувати, що замкипалаци та замки-фортеці можна залучати до туристичної діяльності
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кластеру області у трьох напрямах: готельно-анімаційному, ресторанноанімаційному та музейно-анімаційному [7].
Готельно-анімаційний напрям передбачає використання замкового
комплексу туристичного кластеру під заклади розміщення (готелі,
відпочинкові пансіонати, туристичні притулки). Анімація відпочинку
туристів в готелях включає організацію на їх території тематичних шоу з
безпосередньою активною участю туристів. З такою метою доцільно
використати замки-фортеці у м. Бережани, м. Збараж, смт. Золотий Потік
Бучацького району, с. Сидорів Гусятинського району, смт. Скалат
Підволочиського району, замок-палац у с. Нирків Заліщицького району.
Ресторанно-анімаційний напрям передбачає використання замкового
комплексу туристичного кластеру під заклади харчування. Анімація у
ресторанному обслуговуванні являє собою організацію та проведення
розважальних програм. Цей напрям передбачає використання замківфортець у Кременці, Вишнівці, Збаражі, Скалаті, Ниркові, Кривчому як
підприємств ресторанного господарства.
У музейно-анімаційному напрямі замковий комплекс (замок-фортеця
або замок-палац) туристичного кластеру може виступати як музейний чи
екскурсійний об’єкт, місце проведення різноманітних фестивалів та
виступів клубів історичної реконструкції. Цей напрям охоплює
використання усіх замків-палаців і замків-фортець Тернопільської області.
Відвідування багатьох з них включено як до оглядових, так і до тематичних
екскурсій. Є кілька прикладів проведення історичних фестивалів та
реконструкцій у замках-фортецях (у Збаражі), конкурсів (Вишнівець),
святкувань історичних дат (Скалат).
Замкові комплекси Тернопілля є цінними культурно-історичними
туристчними ресурсами. Вони повинні стати базою для створення
унікального туристичного продукту на теренах України. У цьому значну
роль відіграє запровадження певної організаційно-управлінської структури.
Створення туристичного кластеру замкового туризму Тернопільської
області є найкращим варіантом для збереження та популяризації пам’яток
оборонної архітектури краю та інтенсивного залучення їх до туристичної
індустрії.
Вперше поняття «кластер» було запропоновано американським
економістом, професором Гарвардської Школи Бізнесу Майклом Портером
у праці «Міжнародна конкуренція» (1993). Поняття «туристичний кластер»
(від англ. cluster - гроно, букет, блок, пакет, або група, скупчення людей чи
предметів) трактується як система інтенсивної виробничо-технологічної та
інформаційної взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових
та додаткових послуг із приводу створення спільного туристичного
продукту [1]. До туристичних кластерів відносяться групи підприємств,
сконцентрованих географічно в межах регіону, які спільно використовують
туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні
ринки праці, здійснюють спільну маркетингову та рекламно-інформаційну
діяльність. Економічний механізм взаємозв’язку учасників кластеру може
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здійснюватися за різними схемами. В сучасних умовах найоптимальнішим
варіантом є туристичний кластер як відокремлена структура, що утворена
державним органом влади [3].
Модель туристичного кластеру являє собою сукупність елементів, яка
постійно розвивається, необхідних для координації і розподілу ресурсів,
здатних створити необхідні умови для надання конкурентоспроможних
туристичних послуг. Модель туристичного кластеру замкового туризму
Тернопільської області включатиме туристичні ресурси як його ядро,
туристичну
інфраструктуру,
види
діяльності,
що
підтримують
(обслуговують) туризм та організаційно-управлінську складову (рис. 1) [4].
Проаналізувавши елементи моделі туристичного кластеру замкового
туризму Тернопільської області, можна зробити висновок, що не всі замкифортеці та замки-палаци на території краю доцільно включати до його
складу. Через досить значну кількість пам’яток, їх нерівномірне розміщення
та характер використання буде складно знайти оптимальний варіант
фінансування та управління таким кластером. Кілька замкових комплексів
знаходяться на досить значній віддалі від місця найбільшого скупчення
оборонних споруд і вже доволі успішно залучені до туристичної діяльності,
а тому здатні забезпечити конкурентний туристичний продукт самостійно.
Це замкові комплекси Бережанського, Збаразького та Кременецького
районів.

Рис. 1 – Модель кластеру замкового туризму

Туристичний кластер замкового туризму Тернопільської області, на
нашу думку, доцільно створити на основі двох територіальних утворень:
центрально-східного ядра з центром у м. Тернопіль (ініціативний елемент Управління культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації) та
південного ядра з центром у м. Чортків (ініціативний елемент відділ культури і туризму Чортківської райдержадміністрації). Центральносхідне ядро охоплює територію Тернопільського, Теребовлянського,
Підволочиського та Гусятинського районів (рис. 2). Південне ядро
включатиме
замкові
комплекси
Монастириського,
Бучацького,
Чортківського, Заліщицького та Борщівського районів (рис. 3). Отже,
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туристичний кластер замкового туризму Тернопільської області буде
біядерним.
Основоположне значення у розвитку туристичного кластеру належить
його ресурсам – замковим комплексам. Саме наявність на Тернопіллі
унікальних туристських ресурсів створює можливості для формування і
просування на ринку привабливого туристичного продукту. У центральносхідному ядрі області замкові комплекси є краще збереженими, більшою
мірою реставровані та реконструйовані. Кілька з них використовуються як
об’єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, в Микулинецькому палаці діє
бальнеологічна лікарня, палац у с. Струсів Теребовлянського району
функціонує як школа-інтернат [5].

Рис. 2 – Центрально-східне ядро кластеру замкового туризму
Тернопільської області

Рис. 3 – Південне ядро кластеру замкового туризму Тернопільської області

У південному ядрі розташовано більше замкових комплексів, ніж у
центрально-східному (переважно вздовж річок Дністер, Збруч, Серет,
Нічлава, Стрипа, Золота Липа). Це пояснюється тим, що вони утворювали
так званий захисний пояс від ворожих нападів у часи Галицько-Волинського
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князівства та Речі Посполитої. Нині вони менш залучені до будь-якої
господарської діяльності.
Інфраструктурна складова кластеру включає туристичні фірми,
заклади розміщення, підприємства ресторанного господарства, транспорт,
заклади дозвілля та культури. Головними завданнями діяльності
туристичних фірм кластеру є створення конкурентоспроможного
туристичного продукту із залученням замкових комплексів території, що
відповідає потребам туристів. Значний вплив на якість цього турпродукту
має розвиток транспортного сполучення, надійний зв’язок, а також послуги
готельного та ресторанного господарства.
В
області
здійснюють
турагентську та туроператорську діяльність близько 45 туристичних фірм, з
яких на центрально-східне ядро кластеру припадає 44. Тому існує
необхідність заснування хоча б кількох туристичних компаній у південному
ядрі кластеру.
Станом на 01.12.2012 р. на території області діяло 78 закладів
розміщення (готелів, мотелів, кемпінгів, баз відпочинку). Центрально-східне
ядро Тернопільщини краще забезпечене підприємствами готельного
господарства - 32 одиниці. У цій частині знаходиться обласний центр
області, тому саме тут надаються готельні послуги більш високого рівня.
Південне ядро кластеру забезпечена готелями гірше, в його межах
знаходиться всього 21 об’єкт. На території області нараховується 154
підприємства ресторанного господарства, розміщення яких в межах обох
частин туристичного кластеру досить рівномірне (42 об’єкти знаходиться в
центрально-східному ядрі і 49 – у південному) [6].
Тернопільська область має порівняно добре розвинуту мережу
автомобільних та залізничних магістралей. Повітряний транспорт на даний
час не функціонує, хоча є аеропорт, два аеродроми, вертодром. На р.Дністер
можливе судноплавство. Місто Тернопіль, де перетинаються автомобільні
магістралі, залізничні шляхи, розташоване в центральній частині області,
тому центрально-східне ядро кластеру має один з найвищих рівнів
транспортної доступності в регіоні. Тут функціонує кілька підприємств, що
надають послуги прокату та оренди автомобілів. Послуги таксі доступні по
всій території області.
Заклади дозвілля знаходяться практично в кожному населеному
пункті, але найбільше їх різноманіття представлене у Тернополі. Це
торгово-розважальні центри «Подоляни», «Алігатор», «Атріум» та ін. Такі ж
особливості розміщення властиві й іншим закладам сфери культури. На
Тернопільщині нараховується 15 музеїв, в основному,
краєзнавчого
профілю. В області діє близько десятка театрів, 8 з яких рівномірно
розташовані в межах кластеру.
В області активно розвиваються допоміжні та обслуговуючі
підприємства , що надають туристам супутні послуги. До них відносяться
фінансові та медичні установи, роздрібна торгівля, включаючи продаж
сувенірів і туристичного спорядження, видавництво поліграфічної
продукції, інженерна (побутова) інфраструктура, забезпечення безпеки,
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освітні заклади, що надають можливості для підготовки кадрів туристичної
сфери.
Надання фінансових послуг туристам (наявність відділень банків,
банкоматів) можливе в більшості населених пунктів Тернопільської області.
Медичні послуги надаються лікарняними закладами (близько 70) та
фельдшерсько-акушерськими пунктами. Порівняно добре розвинутим у
кластері є побутове обслуговування. Роздрібна торгівля представлена
різними видами магазинів та позамагазинною торгівлею. Часто продаж
сувенірів, туристичного спорядження та поліграфічної продукції
відбувається саме у формі останньої. Гарантується захист та безпека
туристів, що прописано у Програмах розвитку туризму в Тернопільській
області. Фахівців у галузі туризму готують два університети та кілька вузів
I-II рівнів акредитації.
Функціонування підприємств, що надають супутні послуги туристам,
також набагато активніша в центрально-східному ядрі кластеру. Проте
останнім часом внаслідок популяризації і залучення місцевих унікальних
пам’яток природи до туристичної діяльності спостерігається активізація
діяльності таких підприємств і на півдні області.
Для забезпечення організаційно-управлінської складової кластеру
управління культури і туризму області має створити відокремлений
неприбутковий підрозділ, який діятиме від його імені, але матиме свій
статут, майно, завдання тощо. При цьому, управління культури і туризму
продовжуватиме виконувати свої безпосередні функції щодо регулювання,
контролю, статистичного обліку тощо в сфері туристичного господарства.
Джерелами фінансування в такій кластерній моделі можуть бути кошти
місцевих бюджетів, інвестиції підприємств та організацій, гранти
міжнародних організацій, а також кошти підприємств-учасників кластеру.
Отже, центрально-східна частина області є значно перспективнішою у
туристичному відношенні, а тому створення кластеру замкового туризму з
ядром в її межах сприятиме зростанню ефективності використання замкових
комплексів та матиме економічний ефект для регіону в цілому. Однак у
південній частині Тернопільщини знаходяться унікальні природні пам’ятки,
які посилюють туристичний потенціал регіону. По-перше, у чотирьох
районах області (Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та
Борщівському) знаходиться територія одного із семи природних чудес
України – Дністровського каньйону. Він характеризується своєрідним
мікрокліматом і є центром інтенсивного розвитку рафтингу. По-друге,
поблизу замку-палацу у с. Нирків Заліщицького району знаходиться інша
унікальна гідрологічна пам'ятка природи – Червоногородський
(Джуринський) водоспад. Він вважається найвищим рівнинним водоспадом
України. По-третє, найвідоміше природне диво Тернопільщини – карстові
печери – знаходяться в Борщівському (Вертеба, Оптимістична, Озерна,
Язичницька, Славка), Чортківському, Бучацькому районах. Біля замкуфортеці у с. Кривче Борщівського району розташована найбільш популярна
серед туристів печера Кришталева.
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~199~

Висновки перспективи подальших розвідок. Кластер замкового
туризму Тернопілля виступає важливим інструментом залучення пам’яток
фортифікаційного зодчества до туристичної діяльності регіону та
підвищення інтересу до замкового туризму в Україні загалом. Сукупність
природних, економічних, соціокультурних, інституційно-правових чинників
області здійснює позитивний вплив на можливості формування та
функціонування такого кластеру. Його центрально-східне ядро сприятиме
розвитку екскурсійного, пізнавального, сільського, екологічного туризму.
Територія південного ядра володіє усіма можливостями для активного
розвитку водного, пізнавального, сільського, спелеотуризму, різноманітних
видів зимового відпочинку та рекреації. Такий розподіл функціональних
напрямів туризму в межах кластеру сприятиме створенню туристичного
продукту, який може стати конкурентоспроможним як на внутрішньому, так
і на міжнародному туристичних ринках.
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РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ
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Вступ. Постановка проблеми. Чи не найважливішим досягненням
світової суспільної та наукової думки останніх двох десятиліть вважається
витворення нової парадигми взаємодії суспільства і природи, котра
отримала назву «сталого збалансованого розвитку» (sustainable development)
та в процесі свого теоретичного становлення охопила сфери економічного,
соціального та екологічного суспільного поступу. Набувши неабиякого
поширення в світовій науковій літературі та підтримки вітчизняних вчених,
категорія сталого розвитку зазнала значної інваріантності у визначеннях та
множинності у її тлумаченнях. Багатоманіття підходів до витлумачення
сталого збалансованого розвитку стрімко шириться національними
науковими школами, теоретичними та прикладними видами діяльності,
комплексними та галузевими науковими напрямами і, схоже, процес цей
невпинний і є цілком правдивим відбиттям плюралізму й змагальності
думок в глобальному суспільстві. Очевидним є те, що парадигма сталого
збалансованого розвитку людства є відповіддю на загрозу глобальної
екологічної кризи і має пріоритетне, зростаюче з кожним роком значення
для управління природними ресурсами та соціальними процесами як на
глобальному, так і на національному рівнях.
Актуальність наукових вишукувань в царині сталого збалансованого
розвитку була нещодавно підтримана й законодавчо – визначенням
Верховною Радою пріоритетних напрямів розвитку української науки і
техніки на період до 2020 року. Серед них зокрема визначено наступні:
«фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку
науково-технічного,
соціально-економічного,
суспільнополітичного,
людського
потенціалу
для
забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
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держави» [1], тому подальші дослідження можливостей переходу нашого
суспільства до сталого збалансованого розвитку є на часі й актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби актуалізувати
проблему переходу України до збалансованого розвитку й намітити можливі
шляхи її ефективного розв’язання знайшли своє відображення: в розробці
теорії сталого розвитку держави в цілому та її регіонів [2], а також міст [3]; в
узагальнюючих наукових публікаціях, що присвячені всебічному аналізу
здобутків України на шляху до сталого розвитку [4]; навчальних виданнях,
покликаних популяризувати ідею сталого розвитку серед широкого загалу
українського суспільства [5].
Географія також відіграє свою унікальну роль науки-інтегратора при
виробленні теоретичних та прикладних основ сталого збалансованого
розвитку нашої країни, результатом чого є ряд фундаментальних праць
авторів-географів [6, 7]. Одначе, на нашу думку, питання сталого
збалансованого розвитку міст та урбанізованих територій України ще
недостатньо висвітлені у вітчизняній науковій літературі й потребують
поглибленої уваги з боку фахівців-географів.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Нашу наукову
розвідку присвячено висвітленню ресурсної основи та можливостей
забезпечення збалансованого соціального, економічного та екологічного
розвитку міст України.
Виклад основного матеріалу. При опрацюванні питань, що
безпосередньо, або ж дотично пов’язані зі сталим збалансованим розвитком
неодмінно постає проблема дефініювання цього процесу, що є наслідком
вищезгадуваного багатоманіття позицій і думок з цього приводу. Поняття
сталого збалансованого розвитку часто-густо набуває яскраво галузевого
забарвлення, ототожнюється з «екологічністю», «екофільністю», чи
«коеволюцією», проводяться понятійні паралелі між сталим розвитком та
економічною безпекою [8]. Вимушені констатувати, що «досить часто
поняття «збалансований розвиток» вживається в суто декларативній формі,
що ставить його в ряд численних тимчасових ситуативних лозунгів, котрі
були гучно запропоновані і тихо та швидко забуті під шум нових гасел» [7,
с. 39].
Географія як наука-інтегратор має неабиякий теоретикометодологічний потенціал для узагальнення й визначення полісемантичних
понять шляхом «проектування» їх на геопростір. Не є винятком і розглядана
категорія – сталий збалансований розвиток. Поширеним у сучасній
українській географічній літературі є наступне розуміння цього концепту:
«збалансований економічний, соціальний та екологічний розвиток на основі
сталого (в розумінні невиснажливого, довготривалого, підтримуваного)
використання ресурсів планети Земля» [7, с. 32]. Власне, до цієї позиції, що
спирається на ресурсокористувальний підхід, пристанемо і ми в своїй
короткій науковій розвідці.
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Отже, через розкриття сутності ощадливого використання ресурсів
урбанізованих територій є можливим формування наукового уявлення про
їхній збалансований розвиток.
У свою чергу, урбанізовані території ми розуміємо як результат
нинішньої стадії урбанізації в Україні. Активізація на початку ХХІ століття
процесів субурбанізації та рурбанізації в нашій країні мала наступні
очевидні наслідки:поширення міського способу життя на прилеглі до
великих міст території; вихід міського середовища за адміністративні міські
межі; експансія міської забудови та комунікацій на сільську
місцевість;функціональна реструктуризація приміських зон та ін.
Суспільно-географічна оцінка перелічених явищ потребує подальших
поглиблених спеціальних досліджень. Проте ми вже можемо констатувати,
що нині суцільноорганізований міський простір вийшов за інертні межі й
стрімко шириться на прилеглу, особливо до великих міст, сільську
місцевість, витісняючи руральний спосіб життя та господарювання.
Загальновідомо, що до найважливіших умов, які сприяють або
стримують подальший розвиток міста належать, окрім зовнішніх чинників, і
фактори внутрішнього характеру – власне міські ресурси, найважливішими
видами яких є: територіальні, трудові, водні, енергетичні, рекреаційні. Для
кожного міста притаманний різний рівень їх сучасного використання, що
значно
впливає
на
потенціал
перспективного
розвитку. На
характеристиці окремих з них ми зупинимось більш детально.
Територіальні ресурси – це наявність резервних територій або ділянок,
які за розміщенням у плані міста, своїми розмірами, інженернобудівельними і містобудівними вимогами можуть використовуватися для
потреб забудови міста. Наявність територіальних ресурсів має досить
вагоме, а іноді вирішальне значення для розвитку міст і розміщення об'єктів
основних галузей промисловості. Тому важливо виявити наявність
необхідних територій і їх придатність для потреб розвитку міста.
Вибір напрямків територіального розвитку міст у більшості випадків
обмежений, у зв'язку з тим, що прилеглі до міста землі інтенсивно
використовуються для сільськогосподарського виробництва, організації
місць масового відпочинку населення, прокладання різних комунікацій і
споруд. Практика свідчить, що більшість міст вичерпали найбільш
сприятливі для забудови території і їх подальший розвиток вимагає
відведення малопридатних в інженерно-будівельному відношенні і дорогих
в освоєнні територій. Існуючі обмеження територіального розвитку міст
вимагають пошуку внутрішніх резервів, а саме: більш інтенсивного
використання освоєних міських земель, зіставлення можливих варіантів
ущільнення міських територій і їх оцінки. Така оцінка повинна бути
результатом аналізу всього комплексу умов, які сприяють або обмежують
подальший розвиток міста.
Територіальне зростання міст з одного боку вступає в конфлікт з
збереження
інтересами
сільського
господарства,
потребами
природоохоронних зелених зон, використання територій для організації
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відпочинку
населення,
а
з
другого
–
вилучення
цінних
сільськогосподарських угідь під забудову приводить до віддаленого
розміщення житлових масивів від місць прикладання праці, до необхідності
значних капіталовкладень у транспортні мережі та інженерне обладнання
територій, що обумовлює по требу підвищення ефективності використання
освоєних територій.
Водні ресурси також визначають можливість розвитку міст, їх профіль
і перспективу. При дефіциті водних ресурсів виникає необхідність
будівництва дорогих споруд для водопостачання (водоводів, каналів тощо) і
відведення промислових та міських стоків на значну відстань, що значно
обмежує розвиток міст.
У ряді випадків, наприклад, коли необхідно розмістити водоємні
виробництва, вирішального значення набувають умови відведення на далеку
відстань промислових стоків при недостатній потужності очисних споруд та
господарсько-фекальної каналізації.
Так, наприклад, виробництва з механічної обробки деревини
споживають відносно мало води, не забруднюють атмосферу і водоймища.
Виробництва ж лісохімічного комплексу різко відрізняються своїми
характеристиками. Вони споживають багато води на технологічні потреби,
скидають велику кількість хімічно стійких стоків, а в атмосферу –
забруднюючих речовин. Тому дуже важливо визначити наявність і
потужність водних ресурсів в районі, прилеглому до міста, їх потребу на
розрахунковий період і перспективу і визначити резерви водних ресурсів,
які можуть використовуватись для задоволення існуючих і перспективних
потреб міста, умов водовідведення і очищення стоків.
Трудові ресурси, до яких відноситься населення в працездатному віці,
а також працюючі в непрацездатному віці. При вивченні передумов
розвитку міста необхідно виявити і зіставити чисельність трудових ресурсів
у складі населення міста і їх незайнятість у суспільному виробництві, а
також наявність невикористаних трудових ресурсів міста і населених
пунктів у приміській зоні. Невикористані трудові ресурси є практично в усіх
містах, але особливо в малих, де доля промисловості незначна і зайнятість в
домашньому господарстві більша.
При аналізі трудових ресурсів слід мати на увазі, що не всі вони
можуть бути залучені в суспільне виробництво, особливо жінки. Необхідно,
врахувати можливості використання вільних трудових ресурсів населених
пунктів прилеглого району, зростаючі вимоги населення до організації місць
прикладання праці з погляду їх розміщення, професійної різноманітності,
характеру і умов виробничих процесів. З другого боку, раціональне їх
використання є важливою умовою узгодженого розвитку усіх галузей
міського комплексу.
Енергетичні ресурси. Встановлено, що розширення міських територій
неодмінно пов'язане із зростанням потреб в тепловій і електричній енергії.
Промислові райони і індустріальні міста є крупними споживачами енергії.
Обсяги її споживання постійно збільшуються не тільки завдяки розвитку
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енергоємних виробництв та галузей важкої промисловості, а й у зв'язку з
розвитком транспорту та міського господарства, зростаючими потребами в
електроенергії, теплі і газі комунально-побутового сектора.
У загальному споживанні енергії в нашій країні близько 80% припадає
на міста. На рівень енергоспоживання істотно впливає житлово-комунальна
сфера. Із загальних річних енерговитрат на опалення і гаряче
водопостачання об'єктів соціального значення і житла витрачається до 30%
енергоресурсів, з них 2/3 ресурсів споживає житловий сектор. У зв'язку з
цим однією з найактуальніших проблем розвитку міст є раціональне
використання і економія енергоресурсів. Важливим є виявлення існуючих
енергоресурсів міста, аналіз балансу енергопостачання і визначення
додаткових заходів в тепло- і електропостачанні.
Діапазон засобів і методів підвищення ефективності використання
енергоресурсів характеризується широтою і різноманітністю засобів,
охоплює такі напрямки, як впровадження нових видів джерел енергії,
удосконалення технологічних процесів, створення енергоощадних видів
транспорту, сучасного обладнання і побутових приладів, використання
нових будівельних матеріалів і конструкцій, які сприяють зниженню
непродуктивних витрат і збереженню енергії. Одне з найважливіших місць
серед них належить раціональній функціонально-планувальній організації
міста.
Виходячи з проблем енергоефективності міста, необхідно переглянути
існуюче ставлення до високощільної забудови нових периферійних
житлових районів. Склалося уявлення про вигідність такої забудови і з
економічного, і з екологічного погляду. Дійсно, початкові питомі витрати
можливо звести до мінімуму, якщо не враховувати витрати після введення в
дію системи функціонування зв'язків нового району з іншими елементами
міста. Чим більший обсяг такого високоповерхового (а, значить, і з високою
щільністю населення) будівництва і чим далі воно розташоване від основних
центрів тяжіння, тим більші обсяги і інтенсивність цих зв'язків. Тим паче,
що забудова нових житлових масивів не завжди супроводжується
створенням для них відповідних місць прикладання праці і ці райони
надовго залишаються районами-спальнями. Локальний економічний ефект,
що досягається внаслідок їх будівництва, як правило, не зіставляється з
соціальними, економічними, інженерно-транспортними, енергетичними та
іншими витратами, які супроводжуються територіальним розвитком міста.
Вони з'являються в процесі функціонування усіх елементів міської системи
і, як показує досвід, вже через 8-10 років починають перевищувати
початковий ефект забудови.
Особливо зростає споживання енергії і палива міським транспортом.
По мірі зростання міста збільшується транспортна рухомість населення. Це
пов'язане не тільки з ускладненням функціонально-просторової структури,
але й зі зростаючими культурними потребами населення. Тому певну
економію можна одержати шляхом раціонального перерозподілу місць
праці і мешкання, що дасть змогу мінімізувати приріст дальності трудових
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поїздок і не тільки стабілізувати, але й зменшити показники середніх витрат
на пересування населення в місті. Раціональною є така функціональнопланувальна структура міста, яка створює умови переважно пішохідного
руху, що досягається, головним чином, шляхом збалансованості розміщення
місць прикладання праці.
Таким чином, необхідним є проведення спеціальних досліджень,
кількісний аналіз, поглиблені теоретичні розробки і експериментальні
перевірки енергоефективності сучасних міст з урахуванням їх величини,
господарського профілю, конкретних містобудівних умов.
Таким чином, проблема збалансованого розвитку українських міст та
урбанізованих територій полягає не стільки в пошуку нових ресурсних
джерел, скільки в збереженні вже існуючих і раціональному їх
використанні.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Здійснене
дослідження можливостей сталого збалансованого розвитку міст України
дозволяє зробити низку попередніх висновків та узагальнень, а саме:
1. Виявлено, що існуюча ієрархія поселень, котра є результатом
чинного в Україні адміністративно-територіального устрою, не відбиває
об’єктивно існуючі структурно-функціональні рівні в системах розселення й
не відповідає фактичним наслідкам урбанізаційних процесів в нашій країні.
Змагальність серед міських поселень й «гонитва» за адміністративно вищим
рівнем підпорядкування, що спостерігається нині, є яскравою ілюстрацією і
похідною цього стану територіального управління.
2. З’ясовано, що нинішня стадія урбанізації в Україні
характеризується
стрімким, нерегульованим й неконтрольованим
поширенням міського способу життя на прилеглі території, виходом
міського середовища за інертні адміністративні й статистичні міські межі,
експансією міської забудови та комунікацій на сільську місцевість,
функціональною реструктуризацією приміських зон, що призводить до
формування таких ареальних форм територіальної організації міського
розселення як урбанізовані території.
3. Встановлено, що саме міста та урбанізовані території як центри
дифузії інновацій, мають необхідний потенціал технологічного розвитку для
впровадження ресурсоощадливої міської політики – елемента національної
стратегії збалансованого економічного, соціального та екологічного
розвитку.
4. Доведено, що оптимізація урбанізаційних процесів в Україні може
відбуватися лише при поєднанні активної державної регіональної політики
та ефективної міської політики, як її невід’ємної та провідної складової. У
свою чергу, реалізація державної міської політики має розглядатись як
складова стратегії економічного та соціального розвитку країни на тривалий
час. Крім того, у рамках державної міської політики має передбачатись
розробка, за якнайширшої участі фахівців-географів, конкретних механізмів
та шляхів реалізації ефективної моделі сталого збалансованого розвитку
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урбанізованих територій України, що є передумовою створення системи
економічно та фінансово самостійних місцевих громад.
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збалансованого розвитку міст України на основі наявних можливостей. Зроблено спробу
окреслити основні ресурсні складові потенціалу міського розвитку українських міст.
Оцінено можливості переходу вітчизняних міст до збалансованого економічного,
соціального та екологічного розвитку.
Ключові слова: міські ресурси, збалансований розвиток, місто, міська політика.
Мозговий А.А. Ресурсы и возможности сбалансированного развития городов
Украины.
Статья
оціально общественно-географическому исследованию предпосылок
устойчивого развития городов Украины на основе имеющихся возможностей. Сделана
оціаль очертить оціаль оціальн составляющие потенциала городского развития
украинских городов. Оценены возможности перехода отечественных городов к
сбалансированному экономическому, оціальному и экологическому развитию.
Ключевые слова: городские ресурсы, сбалансированное развитие, город, городская
политика.
Mozgovyi А. А. Resources and possibilities of sustainable development of cites of
Ukraine.
Based on human geographical analysis of possible sustainable development of urbanized
territories of Ukraine was established the necessity of inculcate of policy on new base to keep
resources and urgency of measures concerning preserving, resumption and protection of all
kinds of resources and improvement of city environment and surrounding. The investigation
has been carried out within the concepts of human geography. On the basis of the factual
material of the national and foreign scientists the author determines the way of achieving the
sustainable development of urbanized territories as the model of the future destiny of mankind.
Keywords: urban resources, sustainable development, citу, urban policy.
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ПРИМІСЬКА ЗОНА ТА МІСТА-СУПУТНИКИ ЯК ОБ’ЄКТ
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
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окраїнне місто, просторова структура, функції, класифікація

Постановка проблеми. Процеси урбанізації відіграють істотну роль у
соціально-економічному розвитку регіонів. При цьому головний акцент у
більшості досліджень робиться на вивченні міст, зміни їх ієрархії, функцій.
Проте не меншої уваги заслуговує вивчення приміської зони, зокрема
передмість та міст-супутників, які формують цілісну систему
метрополітенського регіону.
Як зазначає А. Лобжанідзе, особливо контрастно проявляються
соціальні суперечності між найбільшими центрами та містами з їх оточення.
Головною причиною такої контрастності є багаторічна практика
пріоритетного розвитку соціального потенціалу великих міст поза
взаємозв’язком з комплексним розвитком малих і середніх міст їх периферії
[5].
Аналіз попередніх досліджень. Питанням урбаністичної географії та
розвитку процесів урбанізації і субурбанізації присвячено праці
Ю. Пітюренка, А. Степаненка, Г. Лаппо, Є. Перцика, Ю. Півоварова,
Н. Слуки, О. Гладкого, І. Гукалової та ін.
Метою даної статті є узагальнення теоретичних положень суспільногеографічного дослідження приміської зони, спроба визначення критеріїв
виділення та класифікації міст-супутників.
Виклад основного матеріалу. У «Географічній енциклопедії
України» приміська зона визначається як територія за межами міста, до
складу якої входять ліси, лісопарки та інші зелені насадження, заклади та
установи для масового відпочинку, приміські населені пункти,
сільськогосподарські угіддя, промислові підприємства, що обслуговують
місто і орієнтовані на місцеву сировину. В приміській зоні розташовують
також підприємства та транспортні споруди, водозабірні та очисні споруди,
ТЕЦ, склади, бази, аеропорти, сортувальні станції, що за санітарногігієнічними і планувальними умовами не можуть бути у межах міста [7].
У «Географічному енциклопедичному словнику» наголошується, що
приміські зони – це території, які оточують місто і знаходяться з ним в
тісному функціональному та іншому взаємозв’язку. У їх межах
розміщуються передмістя, міста-супутники, рекреаційні зони, окремі
сільськогосподарські, аграрно-промислові, промислові, транспортні,
комунальні підприємства. Частина території приміської зони зазвичай
використовується як сільськогосподарські угіддя. Тут виділяються
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спеціальні зелені зони відпочинку, в яких встановлюється охоронний
правовий режим і не допускається промислове будівництво [1].
Г. Лаппо підкреслює, що у приміській зоні розміщуються також і
«центри, незалежні від міста або зв’язані з ним узами партнерства, а не
підпорядкування».
Ця
обставина
доволі
ускладнює
завдання
територіального облаштування приміської зони. Поряд з інтересами містацентра необхідно враховувати й інтереси поселень, що виникають поблизу
міста [3, с. 79-83].
Тобто в межах приміської зони метрополіса доцільно виділяти такі
елементи просторової структури:
 передмістя – поселення (як міські, так і сільські), розташовані у
безпосередній близькості до метрополіса і мають з ним тісні
господарські, культурно-побутові, трудові та інші зв’язки. Передмістя
нерідко фактично є периферійною частиною міста, що офіційно не
включена до його адміністративних меж. В передмістях або поряд з ними
можуть створюватися як закриті поселення (gated communities) для
заможного населення, так і виникати нетрі, до яких спрямовується
збідніле населення із навколишніх сіл. Головна функція передмість –
житлова («спальні» поселення);
 міста-супутники – міські поселення, що розташовані поблизу
метрополіса і мають з ним передусім господарські та культурно-побутові
зв’язки. Окрім житлової міста-супутники виконують індустріальні,
транспортні, торговельно-розважальні та ін. функції;
 відкриті простори – ліси та лісопаркові зони, сільськогосподарські
угіддя;
 території інфраструктурно-комунікаційного призначення – водогінні
станції, станції аерації, полігони для захоронення відходів,
сміттєпереробні заводи, електропідстанції, логістичні комплекси. Вони
можуть бути як прив’язані до конкретних передмість чи міст-супутників,
так і відокремленими об’єктами.
Узагальнюючи наявні погляди, можна виділити такі функції
приміської зони:
- житлова – проживання населення, що працює та/або отримує певні
послуги в метроплісі;
- постачальна – забезпечує місто необхідними для його життєдіяльності
природними
ресурсами,
продуктами
харчування
(передусім
малотранспортабельної та швидкопсувної продукції), будівельних,
паливних матеріалів для потреб метрополіса;
- розвантажувальна – розміщення в приміській зоні частини промислових
підприємств, ТЕЦ,
торгово-розважальних центрів, логістичноскладських комплексів, аеропортів;
- рекреаційна – виступає зоною відпочинку для міського населення;
- санаційна – розміщення об’єктів складування та переробки відходів.
В зарубіжній літературі більшого поширення отримало поняття
субурбії. Субурбанізація – це процес росту і розвитку приміської зони
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великих міст, в результаті чого відбувається формування міських
агломерацій. Субурбанізація зазвичай характеризується вищими темпами
зростання населення передмість та міст-супутників порівняно з містами –
центрами агломерацій [1, 6]. Субурбанізація – це швидкий розвиток
приміської зони великих міст, зростання щільності населення та
перенесення сюди деяких видів економічної діяльності з центру агломерації
[2].
Субурбія (suburban area – приміська зона) – урбанізовані поселення на
колишніх сільських землях, що зазвичай адміністративно незалежні від
міста, але тісно з ним пов’язані. Головними причинами розвитку субурбії
називають:
- зростання чисельності населення міст, їх перенаселення;
- нижчу вартість землі;
- можливість будівництва новітнього житла;
- прогрес у транспортному забезпеченні;
- безпечніше середовище (нижчий рівень забруднення навколишнього
середовища, нижчий рівень злочинності тощо);
- нижчий темп життя (pace of life).
Субурбію слід розглядати як особливий, певною мірою змішаний тип
міських та сільських поселень. Порівняно із традиційними містами вона має
нижчу щільність населення; більшу відстань до місця роботи, торговельних
закладів, розваг (commuting distance); переважання низькоповерхової
(одноповерхової) як житлової, так і адміністративної забудови. Водночас
порівняно із сільськими поселеннями субурбія характеризується вищою
щільністю населення; має більше можливостей щодо працевлаштування,
шопінгу, відпочинку та розваг; кращий стан дорожньої системи; вищі
стандарти життя. Процеси субурбанізації більш інтенсивно розвиваються
навколо транспортних магістралей (або головної дороги, що веде до
магістралі), внаслідок чого має специфічну структуру вулично-дорожньої
мережі.
Інтенсивний розвиток приміської зони припадає на 1960-70-ті роки.
Проте характер субурбанізаційних процесів у радянських та зарубіжних
(західних) приміських зонах, маючи певні спільні риси, суттєво відрізнявся
(табл. 1).
На сучасному етапі розвитку в межах приміської зони формуються
окраїнні міста – значні центри концентрації комерційної діяльності,
торгівлі та розваг за межами традиційної міської території, що донедавна
була житловим передмістям або напівсільською громадою. Вони зазвичай
виникають вздовж кільцевих доріг навколо метрополітенського регіону,
поблизу аеропортів, навколо офісних парків, ТРЦ (молів), медичних
центрів, комплексів розваг. Визначальними рисами окраїнних міст є:
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Таблиця 1 – Відмінності радянських та зарубіжних (західних) приміських зон
у 1960-70-х роках (за [4, с. 136-140])
Радянські
Мігранти з передмість покривають дефіцит
найменш кваліфікованої частини трудових
ресурсів
Навколо міста проживає населення з нижчим
рівнем доходів
Головні зв’язки забезпечує громадський
транспорт, більшою мірою залізничний, ніж
автомобільний
Переважання доцентрових тенденцій,
зростання центральний міст
Міста-супутники перетворюються на
багатофункціональні
У містах-супутниках переважає
багатоповерхова забудова

Зарубіжні (західні)
Серед мігрантів передмість переважають «білі
комірці», що покинули центральне місто як
несприятливе для життя
Пояс субурбанізації – місце проживання
привілейованих прошарків, населення з вищим
рівнем доходів
Домінує індивідуальний автомобіль,
громадський транспорт має підпорядковане
значення, роль залізничного транспорту
несуттєва
Центральні міста втрачають населення
Міста-супутники зберігають вузьку
спеціалізацію
У містах-супутниках переважає малоповерхова
присадибна забудова

9 самозабзпечення – тут наявні всі послуги і функції, що характерні для
центральної частини міста-метрополіса;
9 висока транспортна доступність;
9 наявність достатньої кількості робочих місць («більше робочих місць,
ніж спален»);
9 формування нової ідентичності.
Розрізняють три типи окраїнних міст:
 «бумери» (boomers) – виникають на перетині транспортних
магістралей та навколо ТРЦ і є найпоширенішим типом;
 «грінфілдси» (greenfields) – створюються як нові міста в рамках
генпланів, головним чином на відкритих просторах на приміських окраїнах;
 «аптауни» (uptowns, на відміну від даунтауна/downtown) – виникають
на основі сусідніх міст (зокрема міст-супутників), що територіально
«зливаються» з метрополісом.
Окремо слід зупинитися на такій категорії поселень, як містасупутники. В міському плануванні їх розглядають як штучно створювані
поселення навколо великого міста для вирішення його проблем,
регулювання економічної бази, стабілізації або уповільнення зростання
чисельності населення. Географічне розуміння міст-супутників ширше. Як
зазначає Г. Лаппо, географи до категорії міст-супутників відносять всі
поселення, що сформувалися в безпосередньому оточенні великого міста,
незалежно від того, виникли вони стихійно чи створювалися спеціально за
розробленими проектами. Міста-супутники, що виникають в силу різних
причин, мають різне призначення, але всі вони взаємодіють з містомцентром і об’єктивно беруть участь в регулюванні його росту та розвитку
[3]. Бути супутником – це означає: 1) знаходитися у тісній взаємодії з
містом-центром; 2) обслуговувати його потреби; 3) брати участь у
розв’язанні його проблем; 4) сприяти реалізації його потенціалу.
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Головними ознаками міст-супутників є:
9 розташування поблизу метрополіса;
9 як мінімум, часткова функціональна незалежність від метрополіса;
9 фізична відокремленість від метрополіса сільською місцевістю або
природними бар’єрами (наприклад, річкою);
9 наявність власної приміської зони (субурбії), населення якої
приїжджає до міста-супутника на роботу;
9 наявність власного сформованого центрального ділового району
(downtown).
На відміну від передмість міста-супутники мають власні робочі місця
(не є «спальними поселеннями»), розвинену соціальну інфраструктуру,
незалежну муніципальну владу. Фактично, це міні-метрополітенський
регіон на окраїні великого метрополітенського регіону. Але міста-супутники
суттєво поступаються метрополісу за своїм соціально-економічним
значенням.
Виділяються дві основні категорії міст-супутників:
а) міста, орієнтовані своїми функціями на задоволення потреб містацентра як згустку населення, виробничого, комунально-господарського і
будівельного комплексів. Такими є поселення при аеропортах, станціях
аерації і водогінних, підприємствах будівельних матеріалів. Сюди ж
відносяться центри-постачальники напівфабрикатів і допоміжних
матеріалів, деталей, різного обладнання (напр., ліфтів) тощо;
б) центри, що спеціалізуються на видах діяльності і виробництвах,
аналогічних тим, які складають верхні яруси функціональної структури
головного міста. Такими є центри фундаментальних наукових досліджень,
НДДКР, галузей-лідерів, вищої освіти, зберігання інформації, крупні
музейні комплекси [3].
Г. М. Лаппо підкреслює, що міста-супутники погано вписуються у
звичайну типологічну схему. Головними критеріями їх поділу на типи є
характер взаємовідносин з містом-центром, а також розвиненість
функціональної структури і положення в агломерації. За положенням в
системі розселення виділяються такі основні типи міст-супутників: а) містопередмістя; б) замикаючий супутник; в) центр агломерації другого порядку;
г) «супутники-супутників» [3]. У такій схемі в межах першого поясу
розташовуються найближчі супутники (супутники-передмістя), які нерідко
являють собою продовження міста-центра. Тут найвищі щільність населення
та найбільш щільна мережа доріг; значна частка жителів, що працюють в
центральному місті. Значним є і зустрічний потік маятникових мігрантів з
міста-центра для роботи у супутниках. Такі супутники подібні до
периферійних районів центрального міста за функціями, складом населення,
характером забудови. В межах першого поясу розташовуються й замикаючі
супутники. Вони розміщуються там, де доцентрові потоки маятникової
міграції, зважаючи на
відстань, втрачають значення. В розвинених
агломераціях у межах першого поясу супутників можуть виникати
супутники, що є центрами агломерацій другого порядку, які оточують себе
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«супутниками супутників». Другий пояс супутників формується в зрілих
агломераціях. Тут нижче щільність населення та дорожньої мережі, менша
частка жителів, що працюють в центральному місті. Забудовані території
перемежовуються переважаючими їх за розмірами відкритими просторами –
сільськогосподарськими або лісовими угіддями [3].
Виділення міст-супутників, які є передмістями, на нашу думку, є
суперечливим. Ми дотримуємося точки зору, що передмістя не є містамисупутниками, згідно визначених ознак супутників.
Ще один критерій типізації міст-супутників – спеціалізація.
Розрізняють вузькоспеціалізовані та багатофункціональні міста-супутники.
Супутник-вузькоспеціалізований центр має просту функціональну
структуру. Такі супутники можуть з часом трансформуватися у супутникиспеціалізовані комплекси та багатофункціональні супутники-конгломерати.
Багатофункціональні супутники виникають у вузлових точках агломерації з
найкращим ЕГП, нерідко стають центрами агломерацій другого порядку [3].
На нашу думку, доцільно визначити такі головні критерії класифікації
міст-супутників:
 за розташуванням відносно метрополіса: в межах поясу півгодинної,
одно- та двохгодинної доступності;
 за функціями: поліфунціональні та монофункціональні (транспортні,
індустріальні, торговельно-розважальні, рекреаційні тощо);
 за людністю: малі (до 50 тис. мешканців), середні (до 100 тис.), великі
(до 250 тис.);
 за часом заснування: засновані в доіндустріальний, індустріальний та
постіндустріальний періоди.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Важливим об’єктом
суспільно-географічних досліджень є приміська зона в цілому та передмістя
і міста-супутники зокрема. Визначальними ознаками міст-супутників є
розташування поблизу метро поліса, часткова функціональна незалежність т
а фізична відокремленість від нього, наявність власної приміської зони,
власного сформованого центрального ділового району. Головними
критеріями класифікації міст-супутників є розташування відносно метро
поліса, функції, людність та час заснування.
У подальшому доцільною є розробка на основі сукупності
класифікаційних ознак інтегральної типології міст-супутників. Іншим
напрямом досліджень є врахування світового досвіду щодо розвитку в
приміській зоні процесів пост-субурбанізації.
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ЕЛЕКТОРАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 2012 РОКУ
Ключові слова: вибори, електорально-географічні зрушення, поляризація

Постановка проблеми. Кожні вибори в Україні позначені значними
регіональними відмінностями в електоральній поведінці населення. Не
стали винятком і нещодавно проведені парламентські вибори 2012 р. За їх
результатами до парламенту потрапили нові політичні сили. Безперечно,
викликають інтерес питання: якою ж є географія впливу нових партій, які
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територіальні зміни відбулись в підтримці основних партій, яким стало
співвідношення політичних сил за кілька років до президентських виборів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Територіальні аспекти
українських виборів висвітлювались у книгах: “Соціально-економічна
географія України” (2000) за редакцією О.І. Шаблія та “Україна в політикогеографічному вимірі” (2000) М.С. Дністрянського, “Політична географія і
геополітика” (2007) Б.П. Яценка. До основних праць, в яких досліджувалась
дана проблематика, слід віднести три кандидатські дисертації: Є.А. Хан
“Електоральна географія Криму”(1999), В.М. Миронюк “Електоральна
географія регіону (за матеріалами галицьких областей)” (2002), А.П. Голод
“Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону (на
матеріалах Львівської області)”(2007). Однак усі три праці – це регіональні
дослідження. Серед інших досліджень слід виділити публікації І.Й.
Кавецького, А.В. Кузишина, В.Б. Шишацького. Особливо варто відзначити
дослідження останнього автора, які мали глибокий і системний характер та
відзначались використанням різних математико-статистичних методів. Слід
відзначити значний інтерес до регіональних аспектів українських виборів у
іноземних дослідників. Серед найбільш активних авторів у цій сфері
необхідно назвати: Е. Вільсона, С.Бірч, Л. Беррінгон, Я. Бремера, П.
Краумера, Дж. Клема, Т.Кузьо, С. Холдара та інші.
Виділення невивчених сторін проблеми. Вищезазначені дослідники
аналізували результати попередніх виборів. Минуло лише декілька місяців
від дня закінчення парламентських перегонів 2012 р. Вони дали велику
кількість нової інформації для електорально-географічного аналізу. На
даний момент автору статті не відомі інші публікації, які б аналізували
територіальні аспекти саме цих виборів. Електорально-географічна
проблематика загалом недостатньо вивчена і описана в нашій науковій
літературі, тому кожне нове дослідження лише збагатить цю галузь знань.
Мета і завдання статті. Метою статті є первинний електоральногеографічний аналіз результатів парламентських виборів 2012 р. за
пропорційною системою. Результати мажоритарної частини виборів більш
територіально диференційовані, потребують більш детального вивчення і
будуть представлені в іншій статті. Для розкриття мети ми ставимо наступні
завдання: 1) проаналізувати територіальний розподіл кількості виборців і їх
активності; 2) дослідити регіональні відмінності впливу основних
політичних партій; 3) порівняти результати виборів 2012 р. з попередніми
виборами 2007 р., та проаналізувати динаміку впливу по макрорегіонах
України; 4) оцінити ступінь електорально-географічної поляризації в
Україні; 5) визначити основні зміни і тенденції в розвитку електоральнотериторіальних процесів.
Виклад основного матеріалу. Інформаційну базу дослідження склали
доступні в електронному вигляді дані Центральної виборчої комісії [2]. В
аналізі ми не враховували результати по закордонному виборчому округу.
Для аналізу динаміки електорально-територіальних процесів ми
використали вже досить усталений поділ на три основних (макро-)
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електорально-географічних регіони: Західний (області, які увійшли до
складу УРСР після 1939 року), Центральний (області, які становлять ядро
українського етносу, заселені українцями переважно до початку масової
колонізації Півдня і Сходу – із Кіровоградською, Полтавською і Сумською
на півдні і сході включно) і Східно-Південний (області, які освоювались як
українцями, так і росіянами, а також й іншими народами впродовж ХVІІ-ХХ
ст.). Їх виділення саме в такому складі було обґрунтоване В.Шишацьким [4].
Для кожного з них характерні досить різні електоральні симпатії населення,
а також різна електоральна мотивація і поведінка виборців.
Парламентські вибори 2012 мали кілька суттєвих відмінностей у
порівнянні з виборами 2007 року. По-перше, половина депутатів (225)
обиралась на пропорційній основі за партійними списками, а інша половина
– на мажоритарній у 225 одномандатних округах. Така система
застосовувалась в Україні під час виборів 1998 і 2002. По-друге, у виборах
могли брати участь лише політичні партії, а раніше таку можливість мали й
блоки політичних партій. По-третє, був піднятий прохідний бар’єр для
потрапляння до парламенту – з 3% до 5 %. І нарешті, з бюлетенів для
голосування була прибрана графа – “Проти всіх”.
Розглянемо основні показники цих виборів і порівняємо їх з
показниками попередніх виборів.
Кількість виборців скоротилась з 37,2 міл. (2007) до 35,8 міл. чоловік.
Демографічні процеси посприяли зростанню в структурі виборців частки
Західного макрорегіону до 20% (+0,5%) і зменшенню частки Сходу і Півдня
до 47,2% (-0,5%). Частка виборців Центру залишилась незмінною – 32,8%.
Активність виборців вже котру виборчу кампанію демонструє стійку
тенденцію до зменшення. У 2012 році прийшли на виборчі дільниці 20,8 міл.
виборців, що склало 58% від загальної чисельності. Для прикладу, у 2007
явка становила – 62,7%, а у 1998 – 71,2%. Таке падіння виборчої активності
можна пояснити розчаруванням частини населення в усіх політичних силах.
Традиційно найактивнішим регіоном був Захід. Щоправда, тут було й
дещо більше падіння активності порівняно з 2007 р. Найвищі показники
були зафіксовані у Львівській – 67,1 %, Тернопільській – 66,8 % і
Волинській області – 65,7%. Найменш активною в регіоні була Закарпатська
область (51,6%). Пояснюється це вкрай низькою активністю національних
меншин, які слабо інтегровані в політичне життя України. Центр
продемонстрував вищі за середні результати активності і спад явки виборців
тут також був меншим. Найактивнішими тут були: Вінницька – 62,9%,
Хмельницька – 62,3% та Київ – 62,1%. Найнижчі показники явки
продемонстрували області Сходу і Півдня. Одеська область, Крим і
Севастополь навіть не перетнули позначку в 50%. Також вже традиційно і
незалежно від регіону проживання більш активними були виборці в
сільській місцевості.
Загалом
така
географія
регіональної
виборчої
активності
спостерігається під час кожних виборів. Саме завдяки активності
змінюється електоральна вага регіонів. Зокрема частка Західного регіону
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зросла до 21,8% (+1,8%), Центрального до 34,3% (+1,5%), а частка СхідноПівденного зменшилась до 43,9% (-3,3%).
Результати виборів по партіях. У виборчій кампанії взяли участь 21
партія (у 2007 було 20 партій і блоків), але здолали виборчий бар’єр лише
п’ять. Це наступні партії: Партія регіонів (30%), Всеукраїнське об’єднання
“Батьківщина” (25,6%), партія “УДАР Віталія Кличка” (14%), Комуністична
партія України (13,2%) і партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”
(10,4%).
Разом вони набрали 93,1% голосів виборців, що є найвищим
показником за увесь період голосувань. Варто відзначити, що під час
перших пропорційних виборів у 1998 р. політичні сили, які здолали бар’єр,
отримали лише 66% голосів виборців, у 2002 це вже було 76%, у 2006 –
78%, а в 2007 – 88,6%. Таким чином можемо констатувати, що за цей період
відбулася політична структуризація українського суспільства, окреслились
політичні цінності завдяки яким громадяни роблять усвідомлений вибір.
Такий високий показник репрезентації політичних уподобань також є
вагомим аргументом на користь пропорційної системи виборів на противагу
мажоритарній системі відносної більшості (нині діюча – з одним туром). На
цих виборах нерідко депутатами ставали кандидати, які набирали лише 25%
голосів, а в середньому для перемоги вистачало 35%-40%. За таких умов
інтереси решти виборців залишаються не представленими.
З таблиці 1 і рис. 1 добре видно як розподілилась підтримка виборців
по областях і макрорегіонах України. Результати кожної партії мають
значну територіальну диференціацію і динаміку (рис. 2).
Таблиця 1 – Зведені результати парламентських виборів 2007 і 2012 рр. по країні в
цілому та в розрізі макрорегіонів, %*
Партія / Регіон /
Рік виборів
Явка
Партія регіонів
КПУ
БЮТ /“ Батьківщина”
“УДАР”
“Свобода”
НУ-НС / НУ
ПР+КПУ

Захід
2007
68,9
7,4
1,5
49
2,3
30,6
8,9

Центр

2012
62,7
11,5
3,7
36,5
16,1
25,9
2,5
15,1

2007
62,5
17,3
5,1
45,1
0,6
16,1
22,4

2012
60,5
19
9,9
35,3
17,8
10,2
1,2
28,9

Схід і
Південь
2007
2012
60,3
54,2
59,1
47,8
7,5
20,5
11,9
12,5
9,9
0,2
2,9
5
0,4
66,6
68,3

БЮТ+НУ-НС /опозиція
79,6
78,5
61,2 63,3 16,9 25,3
*Під опозицією маємо на увазі три партії, які пройшли до парламенту в
2012:“Батьківщину”,“УДАР” і “Свободу”. [складено за даними ЦВК, 2]

Україна
2007
62,7
34,4
5,4
30,7
0,8
14,2
39,8

2012
58,0
30,0
13,2
25,6
14,0
10,4
1,1
43,2

44,9

49,9

Проаналізуємо ці результати більш детально по кожній партії.
Партія регіонів посіла перше місце в 10 регіонах і Севастополі. До
своїх традиційних областей ПР додала ще й перемогу в Закарпатті. Однак
загалом підтримки партії виборцями зменшилась як у відносних (-4,4%), так
і в абсолютних цифрах – 6,11 міл., що на 1,9 міл. менше ніж у 2007 р.
(зменшення на 23,7%). Однак не всюди регіонали втрачали електорат. На
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Сході і Півдні, в своєму оплоті, ПР втратила понад 2 міл. своїх
прихильників (32,3%). Втрати були в усіх без винятку областях і досить
рівномірні, за винятком Донеччини, де втрати були відносно менші.
Загальна підтримка в макрорегіоні впала з 59% до 47,8%.

Рис. 1 – Електоральна ситуація в Україні за результатами парламентських виборів
(за пропорційною системою) 2012 р. [за даними ЦВК, 2]

В областях Центральної України ПР отримала дуже нерівномірні
результати. Загальна підтримка в макрорегіоні зросла з 17,3% у 2007 р. до
19% у 2012 р. Є незначний приріст прихильників – 8,3 тис. Цікавою є
динаміка втрат і здобутків партії в регіоні. Наприклад, ПР втратила у Києві
(-40 тис.), Полтавській (-41,5 тис.) і Житомирській області (-18,6 тис.) й
водночас здобула додаткові голоси у Київській (61,5 тис.), Вінницькій (29,7
тис.) та Хмельницькій областях (19 тис.). Ще однією особливістю є
зменшення підтримки регіоналів у містах і збільшення в селах.
Західний регіон продемонстрував загальне збільшення підтримки ПР з
7,4% до 11,5%. В абсолютних цифрах за неї проголосувало – 0,51 міл. (+138
тис.), це досить значний приріст – 37% від рівня 2007 р. За винятком
Львівщини, інші області продемонстрували зростання, особливо значне –
Тернопільська (зростання на 80%), Волинська (71%), Закарпатська (49%),
Франківщина (47%). Зростання видається дуже значним, але необхідно
зважати, що це у порівнянні з дуже низькими показниками 2007 р. Тут, як і в
Центрі, зростання відбулось переважно за рахунок сільських мешканців і
також не було рівномірним.
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Вище описані електорально-територіальні зрушення призвели до змін в
регіональній структурі електорату. Питома вага Сходу і Півдня в електораті
ПР зменшилась з 78,9% до 70%, а Центру і Заходу зросла до 21,7% і 8.3%
(детальніше див. діаграми на рис.1 і 2). Разом з тим практично не змінилась
питома вага Донецької області – 20,9% (-0,6%), тобто там і далі мешкає
кожен п’ятий виборець ПР.
Підсумовуючи можемо констатувати, що загальна картина впливу ПР
мало змінилась, але помітно зменшилась поляризація її підтримки. Як і
раніше, її підтримка найвищою є на Сході (максимум у Донецькій області 65%) і Півдні, а найменшою на Заході (мінімум у Львівській області – 4,7%).
Таким чином, максимальний рівень підтримки перевищив мінімальний у 14
разів. Це також дуже високий показник, але, наприклад, у 2006 р. він сягав
37 разів. Більш детально з географією попередніх парламентських виборів
можна ознайомитись тут [1].

Рис. 2 – Електоральна ситуація в Україні
за результатами парламентських виборів 2007 р. [за даними ЦВК, 2]

“Батьківщина” у 2007 році була основною партією Блоку Юлії
Тимошенко. У зв’язку зі змінами виборчого законодавства представники
політичних сил, що раніше входили до БЮТ змушені були призупинити
участь у своїх партіях (ПРП, НРУ) аби взяти участь у виборах за списком
“Батьківщини”. Так само вчинили і представники партій “Фронт змін”,
“Громадянська позиція”, “За Україну”, “Народна Самооборона”, тобто
більша частина колишнього блоку “НУ-НС”. Таким чином, “Батьківщина”
стала партією об’єднаної “старої” опозиції. Однак порівнювати результати
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“Батьківщини” ми будемо лише з показниками БЮТ, оскільки партія “Наша
Україна” теж взяла участь у виборах.
“Батьківщина” посіла друге місце на виборах і здобула відносну
перемогу у 14 областях і м. Києві. Порівняно з результатом БЮТ 2007 р.
підтримка “Батьківщина” зменшилась на 1,95 міл. і склала – 5,2 міл. голосів
виборців (зменшення на 27,2%). Втрати електорату були відносно
рівномірні в середині макрорегіонів. В своїх базових регіонах на Заході і в
Центрі партія втратила 34% і 28% своїх виборців, а на Сході і Півдні лише
12%. З усіх областей лише в Криму (завдяки кримським татарам) і
Донецькій області був приріст прихильників на 35 тис. і 9 тис. Завдяки
цьому, очевидно, й зріс макрорегіональний показник партії (табл. 1).
Максимальну підтримку “Батьківщина” здобула у Вінницькій області –
45%. У решті областей Центру і Заходу результати коливались від 28% до
40%. Мінімум прихильників партії був зафіксований у Донецькій – 5,3% і
Луганській області – 5,5%. В інших областях макрорегіону показники
варіювали від 13% до 22%. Різниця між максимумом і мінімумом – 8,5 раз.
Регіональна структура електорату “Батьківщини” в 2012 р. мала такий
вигляд: Захід – 31,1% (-3,2%), Центр – 47,4% (-0,6%), Схід і Південь – 21,5%
(+3,7%). Партія мала більшу підтримку у сільській місцевості.
Партія “УДАР Віталія Кличка” вперше брала участь у
парламентських виборах і посіла почесне третє місце, отримавши
прихильність 2 міл. 843 тис. українців. Ця партія належить до національнодемократичного спектру політичних сил. Порівняно з іншими партіями
цього табору має більш ліберальні погляди на економіку.
Успіх “УДАРу” можна пояснити запитом суспільства на нові обличчя в
українській політиці, пошуком нового харизматичного лідера. Такого
високого результату партія досягла, перш за все, завдяки В.Кличку –
чемпіону світу з боксу, який є дуже популярним і шанованим спортсменом,
а тепер і амбіційним українським політиком. Варто відзначити, що
В.Кличко не перший рік в українській політиці. Він кілька разів балотувався
на пост міського голови Києва і проводив до Київради свою політичну силу.
У виборах 2007 р. його партія участі не брала, але у 2006 р. він очолював
список блоку “Пора-ПРП”, який тоді отримав 1,5% і не здолав виборчий
бар’єр. Тоді географія підтримки блоку виглядала так: на Захід припадало –
47,2% всього електорату, Центр – 35,4%, Схід і Південь – 17,4%.
У 2012 р. регіональний розподіл електорату партії був зовсім іншим:
25,2%, 43,7% і 31,1%. Ці цифри є найбільш близькі до загальноукраїнських
показників з поміж усіх інших партій. У більшості областей Заходу і Центру
“УДАР” отримав досить близькі результати – 14%-20%. Виокремився лише
Київ, де була максимальна підтримка – 25,5%, і дещо менші середніх
показники були у Вінницькій – 13,4% та Чернігівській області – 12,9%. У
більшості південно-східних регіонів спостерігалася подібна картина:
Дніпропетровська – 14,6%, Одеська – 13,8%, Харківська – 12,8%. Менше за
12% показник партії В.Кличка опустився лише в Криму (7,2%) з
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Севастополем (5%) та Донецькій і Луганській області – по 4,7%. Результати
“УДАРу” виявились найменш поляризованими з поміж інших партій.
Варто також відзначити, що найбільшу підтримку партія “УДАР”
здобувала в містах, а точніше в обласних центрах.
Комуністична партія України отримала підтримку 2,69 міл. виборців,
що на 1,43 міл. більше (збільшення на 114%) ніж у 2007 р. КПУ провела
дуже вдалу передвиборчу кампанію, критикуючи правлячу ПР і апелюючи
до соціально незахищених прошарків населення.
Зростання підтримки було зафіксоване у всіх макрорегіонах і областях,
але найбільше на Сході і Півдні – збільшення на 1 міл. 35 тис. (на 130%).
Можна сказати, що до комуністів частково повернувся їх колишній
електорат, який на виборах 2006 і 2007 років голосував за регіоналів. Однак
з порівняння абсолютних цифр побачимо, що перетік голосів був неповний
– не вистачає 1 мільйона виборців. Ймовірно лише невелика кількість цих
людей проголосувала за представників опозиції, а решта просто не прийшла
на вибори. Загальна підтримка КПУ в макрорегіоні зросла з 7,5% до 20,5%.
В Центральній Україні КПУ отримала 306 тис. нових прихильників
(зростання на 80%). Приріст був досить рівномірним, лише у Києві і
Хмельницькій області зростання було меншим – 52% і 64% відповідно.
Сумарний рейтинг партії в Центрі зріс до 9,9% (+4,8%).
Захід традиційно найменше підтримував КПУ, але зростання тут було
значно більше ніж у Центрі – в середньому 120% від кількості виборців у
2007 р. Найбільше популярність комуністів зросла на Закарпатті – 171%, а
найменше на Львівщині та Франківщині – 70% і 92%.
За КПУ найбільше голосували у містах – не обласних центрах.
Максимальна підтримка була зафіксована в Луганській області – 25,1%, а
мінімальна в Івано-Франківській – 1,8% (різниця в 14 раз).
Як наслідок територіальних зрушень в підтримці комуністів відбувся
перерозподіл електорату між макрорегіонами. Зросла частка Сходу і Півдня
– 68,2% (+4,7%), зменшилась Центру – 25,7 (-4,9%) і майже не змінилась
частка Заходу – 6% (+0,1%).
Партія “Свобода” заручилася підтримкою 2 міл. 125 тис. українців. У
2007 за неї проголосували лише 178 тис. виборців – зростання в 12 раз.
“Свобода” – націоналістична радикальна партія. Своїм успіхом
завдячує саме радикальній позиції стосовно політики правлячої ПР. Також
відіграла роль харизматичність лідера партії – О. Тягнибока.
В голосуванні за “Свободу” чітко окреслились історичні регіони
України. Ось як виглядав тренд підтримки: Галичина (31-38%), Волинь (16,6
-18%), окремо виділився Київ (17,3%), Центр – Правобережжя
(Хмельницька -11,8%, Черкаська – 9,5%), Лівобережжя (Полтавська – 7,9%,
Сумська – 6,4%), Південь (Дніпропетровська – 5,2%, Запорізька – 3,9%,
Крим – 1%) і Схід (Харківська – 3,8%, Донецька – 1,2%). Різниця між
максимальною і мінімальною підтримкою – 36,5 раз. Важливою
особливістю в голосуванні за партію є значно більша підтримка в обласних
центрах.
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Свободівці досить рівномірно наростили свою популярність по
макрорегіонах. На Заході, де популярність і раніше була високою, зростання
було майже в 10 разів. У Центрі і Східно-Південному регіоні в 16 і 15 разів.
Регіональна структура електорату “Свободи” у 2007 р. виглядала так:
Захід – 65,2% всього електорату, Центр – 25,%, Схід і Південь – 9,7%. У
2012 співвідношення суттєво змінилось: 54,2%, 33,5% і 12,3% відповідно.
Партію “Наша Україна” ми вирішили виділити серед інших партій,
які не здолали 5% бар’єр, з огляду на її колишню популярність. За цю
партію проголосували лише 226 тис. чоловік (1,1%). Кількість її
прихильників впала в 14-15 раз як по Україні, так і макрорегіонах. Падіння
кількості виборців було майже пропорційним – це досить унікальне явище
для електорально-територіальних процесів в Україні. У зв’язку з цим майже
не змінився розподіл електорату “НУ” по макрорегіонах: Захід – 48,7%
(+2,2), Центр – 35,9% (-1,3%), Схід і Південь – 15,4% (-0,9%).
Для аналізу загального співвідношення політичних сил в країні ми
об’єднали партії, які проходили до парламенту в два умовних політичних
блоки (див. табл.1). Головними критеріями віднесення до того чи іншого
блоку були наступні: позиціонування в системі влада чи опозиція; статус
російської мови; вектор інтеграції до ЄС чи Митного союзу з Росією. У
випадку з Партією регіонів важливішими були не партійні декларації, а саме
реальна підтримка більшістю електорату ПР подібних ідей.
З таблиці видно, як змінилось співвідношення сил з 2007 по 2012 рр.
Блок ПР-КПУ збільшив свою підтримку у всіх макрорегіонах, найбільш
суттєвіше на Заході (+6,2%) і Центрі (+6,5%), а в середньому по країні вона
зросла з 39,8% до 43,2%. Блок опозиційних партій суттєво збільшив свою
популярність лише у Східно-Південному регіоні (+8,4%), але по країні вона
зросла до 49,9% (+5%). Якщо додати до сумарних цифр обох блоків
відсотки отримані іншими партіями (НУ, Радикальна партія, Руський блок
та інші), то отримаємо співвідношення сил 44% на 52%. Нагадаємо, що саме
з таким результатом закінчилось переголосування другого туру виборів
президента у 2004 р. На виборах президента 2010 р. співвідношення було
таким: В. Янукович – 48,95%, Ю. Тимошенко – 45,47%.
Таким чином, ми бачимо, що кожні вибори змінюють хитке
співвідношення політичних сил то в один, то в інший бік. Все вирішує
досить невелика частка виборців чиї політичні уподобання є мінливими.
В рамках даного дослідження ми вирішили оцінити величину і
динаміку електоральних відмінностей між регіонами України. Найкраще це
дозволяє зробити показник поляризації Pі, який розраховується за формулою:
m

Pi =

∑x
j =1

j

n

− xij

, для і = 1, m ,

де Pі – показник поляризації для і-го регіону; хj – середній (по країні в
цілому) показник j-ї партії; хіj – показник j-ї партії в і-му регіоні; m –
кількість регіонів; n – кількість партій.
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Підсумувавши коефіцієнти по регіонах і поділивши суму на кількість
регіонів можна отримати середнє значення показника для країни. Показник
дозволяє робити висновки про зростання чи падіння поляризації
електоральних настроїв у окремих регіонах і державі в цілому [3].
Ми розрахували показники поляризації для України за період з 1998 по
2012 рр. Зауважимо, що усі попередні вибори лише збільшували показник
поляризації. Ось як він змінювався по роках: 1998 – 4,2; 2002 – 7,6; 2006 –
9,5; 2007 – 9,8. Зростання цього показника загрожувало посиленням
відцентрових, сепаратистських настроїв, які становили реальну небезпеку
територіальній цілісності держави. У 2012 році показник зменшився до 8,3.
Загалом це дуже позитивна зміна, яка свідчить про початок процесу
консолідації українського суспільства.
Висновки, перспективи. Проведене електорально-географічне
дослідження виявило суттєві зміни електоральної ситуації в Україні.
Загальною тенденцією цих виборів стало падіння підтримки партій (або
у випадку зростання підтримки – значно менше зростання) в базових
регіонах і зростання підтримки в регіонах, де раніше були вкрай низькі
показники. В результаті відбулися територіальні зрушення в структурі
електоратів політичних партій – почалось їх поступове, поки що не дуже
значне, наближення до загальноукраїнських показників. Це стосувалось
більшості основних політичних партій, за винятком КПУ. Найкращі
показники в цьому процесі показала партія “УДАР”.
Основні політичні партії втратили частину своїх прихильників.
Відбувся перерозподіл електорату між партіями, які мають спільне
електоральне поле. Зокрема відбувся перетік виборців від ПР до КПУ, і від
“Нашої України” і “Батьківщини” до “УДАРу” і “Свободи”, що також
вплинуло на регіональні структури електоратів цих партій. В результаті
змінилось загальне співвідношення сил між основними політичними
блоками.
Електорально-територіальне взаємопроникнення головних політичних
конкурентів призвело до зменшення показника регіональної поляризації
політичних уподобань українців.
Наступним етапом дослідження має стати аналіз широкого кола
чинників, що можуть впливати на результати виборів і зумовлюють значну
регіональну поляризацію політичних уподобань. Важливим підсумком
роботи має стати електорально-географічне районування і характеристика
виявлених районів та прогнозування розвитку електорально-територіальних
процесів в державі.
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РОЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
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Постановка проблеми та актуальність теми. Архітектурно-художнє
оформлення навколишнього середовища у містах все ще перебуває в полі
актуальності, так як місто це штучно організоване компактне середовище, в
якому зосереджена велика кількість людей, галузей народного господарства,
підприємств, спостерігається розвиток науково-технічного і соціального
прогресу. Внаслідок гіперактивного міського способу життя, людина
потребує для полегшення їх морально-психологічного навантаження
певного послаблення, зменшення ритму, швидкостей, напруги міського
життя. А одним із таких рятівників є саме мистецтво оформлення
навколишнього середовища. Адже місту (особливо великому), звичайно,
властивий рух, неспокійний шум. Тому тут слід створювати найбільш
наближені до природи оазиси спокою і відпочинку. Ландшафтна архітектура
визнана одним із провідних напрямів у галузі формування просторів для
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людської життєдіяльності практично в усіх її сферах, впливаючи на
сутність, змістовність і красу дозвілля. Тому роль ландшафтного дизайну
важлива у розвитку сучасного міста.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даних
питань займались такі вчені: Гудак В.А . «Ландшафтний дизайн сучасного
природного середовища», Багацька О.М. «Прийоми та принципи композиції
вертикального озеленення в населених пунктах», Бочаров Ю.П. і Кудрявцев
О.К. «Планувальна структура сучасного міста», Лотоненко Ю.О. «Озелення
м. Києва: проблеми та акценти», Елісон Пітерс та Ешлі Скотт «The role of
Landscape Architects in Urban Design» та інші.
Формування цілей: Розкрити суть поняття «ландшафтний дизайн» та
дослідити його роль у розвитку міста Києва, а також здійснити детальний
аналіз послуг, які пропонують організації та компанії ландшафтного
дизайну міста Києва.
Виклад основного матеріалу. Термін "ландшафтна архітектура" був
вперше застосований американським планувальником Ф. Олмстедом в 1866
році. Вводячи цей термін, Олмстед хотів підкреслити необхідність нової
постановки завдань формування естетичного повноцінного середовища
перебування людини; об'єктом проектування він бачив не окремий сад або
парк, а цілі міста, прибережні зони, заповідники. Ландшафтний дизайн –
поняття власне XX ст. Термін виник в Західній Європі, в першу чергу в
густо населених і індустріально розвинених країнах: Великобританія,
Німеччина, де масова індустріалізація і зростання передмість швидко
привели до тиску на навколишнє середовище. А близько ста років почав
застосовуватися в США в процесі формування перших національних парків.
Але найперші садові польові досліди відбувалися ще 10 тисяч років тому.
Для прикраси своїх угідь знатні люди стали «розбивати» шикарні сади для
відпочинку і дозвілля.
Ландшафтний дизайн – це мистецтво і практичні дії з озеленення,
благоустрою, організації садово-паркових насаджень, газонів, гірок,
застосуванню малих архітектурних форм у зеленому будівництві.
Ландшафтна архітектура займається проблемою благоустрою
осередку проживання людини. Основним матеріалом з яким працює
архітектор являються природний рельєф і рослинність, які відповідають
регіону. Архітектор доповнює їх інженерними заходами і архітектурними
елементами, а також розробляє дендрологічні композиції, створюючи в
цілому гармонічний пейзаж, покращений і виправлений завдяки озелененню
та інженерному благоустрою.
Палітрою архітектори являються малі архітектурні форми, різні види і
різновидності дерев, кущів, трав, квітів, характерна особливість яких (колір,
форма, розмір) використовується для досягнення більшої художньої
виразності композиції. Засобами формування ландшафтно-архітектурних
композицій являється вертикальне планування території, її інженерне
устаткування, улаштування пішохідних доріжок, транспортних і візуальних
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комунікацій, улаштування водойм, систем
поливу, освітлення,
спроектованих з врахуванням художньої образності проекту.
Елементи ландшафтного дизайну: будівлі (формують центр
ландшафтного проекту); газонне покриття (формується різного роду
травами); зелені насадження у формі окремих дерев, чагарників, квітів, а
також їх комбінацій і цілих ансамблів (сад, клумба, рабатка і т. д.); великі
декоративні елементи (озеро, ставок, струмок, фонтан, камені, скульптура);
дрібні художні деталі (музична підвіска, світильник, свічки і т. д.).
Урбанізація, як правило, супроводжується загостренням екологічних
проблем і протиріч, які притаманні будь-якому великому місту [1].
Стихійний характер забудови території супроводжується перетворенням та
знищенням природних ландшафтів, екосистем, порушенням природної
рівноваги та пригніченням середовища утворюючих функцій зелених
насаджень. У розвитку міського середовища, внаслідок структурних
перебудов природних ландшафтів, трансформується вертикальна та
горизонтальна структури елементарних ландшафтних комплексів, які
перетворюються в урболандшафти [3].
Природний каркас міста (крупні масиви лісопарків і мережа долин
малих річок) та урбанізований каркас (магістралі, центри, набережні, які
визначають як напрям, так і інтенсивність основних потоків речовини
інформації та енергії у міському ландшафті) підтримують системою
озеленених територій рекреаційного та іншого призначення. Різні поєднання
озеленених територій і забудови забезпечують провітрюванні житлових і
промислових районів міста. Територіальна організація системи природних
територій спрямована на формування безперервного єдиного каркасу міста,
в той час система озеленених територій стає складнішою, дисперсною,
вплітаючись в міську тканину [4].
Спеціалістами зазначається, що до основних принципів розробки
Генеральної схеми озеленення міста належать рівноправні поєднання
природних територій з пріоритетними природоохоронними функціями,
озеленених територій з пріоритетом формування повноцінного
рукотворного ландшафту, а також реабілітація всього розмаїття функцій
озеленених
територій:
рекреаційних,
історико-культурних,
природоохоронних, середовище формуючих, захисних. У цій ситуації
особливого значення набувають саме прийоми та методи озеленення в
урбанізованому середовищі. Зелені насадження є багато в чому домінуючим
і найдинамічнішим елементом візуального середовища, вони здатні
багатостороннє впливати на якість силуету міста, є активним учасником
формування його силуету. У свою чергу, силует міста є одним з основних
засобів його архітектурно – художньої цілісності, який створює ефект
ідейно-естетичного задуму на значних забудованих територіях, є важливим
елементом його привабливості та формується як результат комплексного
ефекту від спрямованого використання ландшафту території, обґрунтованих
містобудівних композицій, виразної архітектури будівель і ландшафтного
дизайну [5]. Садово-паркове мистецтво є однією зі сторін життя
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суспільства,нерозривно пов'язаною як з модними течіями і тенденціями
інших видів мистецтв, так і з культурним рівнем суспільства в цілому.
Зелені міські насадження є невід'ємною частиною містобудівної
структури міста і найважливішою частиною його екологічного каркасу
[7].Вони входять у систему життєзабезпечення міста як важливий
середовище утворюючий і захисний фактор, що забезпечує комфортність і
якість середовища існування людини, і є обов'язковим і важливим
елементом міського ландшафту. Рослинність, хоч і створена штучно, є
головним природним компонентом у міському середовищі, а також
важливим соціальним стабілізуючим фактором, що знижує конфліктність
міського середовища і сприяє стійкому розвитку міської екосистеми,
організації повноцінного відпочинку мешканців міста, формує естетичну
основу міста,покращує його архітектурно-художній вигляд і якість. Крім
того, рослини у місті є індикатором якості стану міського середовища.
Забезпеченість зеленими насадженнями є важливим показником екологічної
благонадійності міста.
Зелені насадження в місті покращують мікроклімат міських територій,
створюють гарні умови для відпочинку на відкритому повітрі, оберігають
грунт, стіни будинків і тротуари від надмірного перегрівання. Це може бути
досягнуто при збереженні природних зелених масивів в житлових зонах.
Головними функціями зелених насаджень ми можемо назвати такі як
санітарно–гігієнічна, рекреаційна і декоративно-художня. Санітарногігієнічна функція включає очищення повітря, фітонциди рослин і захист від
шуму.
Велика роль зелених насаджень у очищенню повітря міст. Великі
лісопаркові зони можуть бути активними провідниками чистого повітря в
центральні райони міста. Якість повітряних мас значно поліпшується, якщо
вони проходять над лісопарками і парками,площа яких складає в 600-1000
га. Тому нормальне існування людини вмісті безпосередньо залежить від
кількості парків і скверів.
Зелена рослинність в даний час відіграє велику роль у зменшенні
шкідливого впливу на людину промислових викидів в атмосферу. Більш
того, вона є найважливішим засобом обмеження впливу на населення
відходів автомобільного транспорту і єдиним джерелом кисню в місті.
Рослини здатні виділяти особливі леткі органічні сполуки, фітонциди,
які вбивають хвороботворні бактерії або затримують їх розвиток. Ці
властивості набувають особливу цінність в умовах міста, де повітря
міститься в 10 разів більше хвороботворних бактерій, ніж повітря полів і
лісів.
Недостатнє озеленення міських мікрорайонів і кварталів,
нераціональна забудова, інтенсивний розвиток автотранспорту та інші
фактори створюють підвищений шумовий фон міста. Боротьба з шумом в
містах – гостра гігієнічна проблема, обумовлена швидкими темпами
урбанізації. Шум не тільки травмує, але й пригнічує психіку, руйнує
здоров'я,знижуючи фізичні та розумові здібності людини. Дослідження
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показали,що характер порушень функцій людського організму, що
викликається шумом,ідентичний порушень при дії на нього деяких
отруйних препаратів. Одним з рішень цієї проблеми в міських умовах є
озеленення. Висадження дерев поблизу автодоріг допомагає зменшити
рівень шуму і його вплив на людину.
Рослини не тільки виконують свою біологічну та екологічну функцію;
їх різноманітність і барвистість завжди «радує око» людини. Людина
нерозривно пов’язана з природою, тому повноцінний відпочинок
неможливий без споглядання гарних ландшафтів, прогулянок серед
рослинних насаджень, вдихання ароматів квітів тощо.
Озеленення вулиць визначається їх значенням і характером
навколишньої забудови. Насадження є важливою і невід’ємною частиною
планування вулиць, активно впливаючи на архітектурний вигляд.
В Україні ландшафтний дизайн як галузь, має багату історію. Безліч
пам’яток садово-паркового мистецтва з’являються тут вже в VIII ст. –
Софіївка, Олександрія, Качанівка та ін. За радянських часів про ландшафт
забули, все було у занедбаному стані. Але на сьогоднішній день
ландшафтний дизайн та архітектура почали знову бурхливо розвиватися –
нині на ринку ландшафтного дизайну вже працює безліч фірм, які
займаються облаштуванням території «під ключ». Деякі з них вже проявили
себе в конкретному напрямку даної діяльності. Так, наприклад, фірми
«Украфлора» та «Едельвейс» більше спеціалізуються на імпорті рослин,
«Вілец-Україна» – на постачанні хвойних рослин, «АТФ-Дизайн» – на
продажі квітів і пристроїв квітників, «Агрус» спеціалізується на плодових
чагарниках, а фірма «Ваш сад» – на екзотичних рослинах та догляд за ними.
В Україні на одного міського мешканця пересічно припадає 16,3 м²
зелених насаджень. За міжнародними нормами, цей показник має бути не
меншим за 20 м². Лише 7 великих міст України відповідають цьому
показнику: Горлівка, Краматорськ, Слов'янськ, Лисичанськ, Луганськ, Київ,
Кривий Ріг. Київ усе ще залишається найбільш зеленою Європейською
столицею, оскільки значення даного показника для Києва складає 21,4м²
зелених насаджень загального користування на одного мешканця. Для
порівняння – в інших містах площа зелених насаджень загального
користування на одного мешканця у м2 становить в Україні: Харків – 21;
Львів – 8,8; Херсон – 9; Москва – 14,2; Санкт-Петербург – 18,2; Берлін – 10;
Лондон – 12; Рим – 9; Нью-Йорк – 6,7; в Україні: Київ – 21,4; Львів – 8,8;
Херсон – 9.
Загальна площа зелених насаджень Києва становить 56,2 тис. га, у
тому числі 5,2 тис. га насаджень загального користування, зелених
насаджень уздовж вулиць - 1,2 тис. га, 1,1 тис. га - зелених насаджень
захисних смуг і схилів та 34,2 тис. га лісового фонду. До складу насаджень
загального користування входить 116 парків, понад 300скверів і близько 60
бульварів. [2]
Київ як історичне місто є туристичним центром – початковим,
кінцевим чи транзитним пунктом міжнародних, загальнодержавних і
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місцевих туристських та екскурсійних маршрутів. Питома вага різних видів
активного туризму (подорожі й походи, у т.ч. спортивні) та екскурсії на
території Києва визначається специфікою туристичних ресурсів та
інтересами різних контингентів туристів. Домінуючою тематикою для
іноземних туристів є історико-архітектурна та культурно-пізнавальна.
Активно розвивається культурно-розважальна складова туристської
діяльності в Києві: проведення міжнародних фестивалів, міжнародних
змагань з різних видів спорту тощо. Тому для привабливості туристів у
місто необхідно підтримувати його імідж: реконструювати будівлі, дбати
про зелені насадження, підтримувати чистоту.
У межах Києва завершується формування чотирьох інтегративних
багатопрофільних рекреаційних зон, які органічно доповнюються
автономними зонами масового відпочинку і туризму. Їхні планувальні межі і
характеристики визначаються в ході вирішення завдань скоординованого
функціонування і розвитку єдиної мережі рекреаційних і природнозаповідних територій міста.
Рекреаційні зони,що виступають суспільними ландшафтними
елементами, які потребують закріплення їх у статусі особливо охоронних
територій, включають такі планувальні утворення:
1. Дарницька – парки культури і відпочинку «Перемога»,
«Партизанська слава», буферні парки, лісопарки, рекреаційні ліси
Броварської, Білодібровної, Дніпровської, Микільської, Дарницької зон
масового відпочинку; лісопарки і комплекси закладів відпочинку
Колпитської, Дарницької північної і Дарницької південної зон
спеціалізованого відпочинку.
2. Конча-Заспівська – Голосіївський ПКіВ ім. Рильського, НК
«Експоцентр України», Музей народної архітектури і побуту; буферні парки
і лісопарки зон масового відпочинку: Голосіївської, «Жуків острів», «Лиса
гора – Покал», «Феофанія», Конча-Заспівської; лугопарки «Жуків острів»,
«Ольжин і Козачий острови»; парки, лісопарки, луки і комплекси
рекреаційних закладів курорту Конча-Заспа (всі території НПП
«Голосіївський» - І черга). Перспектива розвитку НПП «Голосіївський»
передбачає узгодження його меж з межами рекреаційної зони.
3. Пуща-Водицька (основна частина зони) – буферні парки, лісопарки і
рекреаційні
ліси
Межигірськорї,
Пуща-Водицької,
Київської
і
Святошинської зон масового відпочинку; лісопарки і комплекси
рекреаційних
закладів
Святошинської
і
Пуща-Водицької
зон
спеціалізованого відпочинку; парки вздовж р. Нивки; парки, лісопарки і
комплекси рекреаційних закладів курорту «Пуща-Водиця».
4. Центральна – парки культури і відпочинку: «Оболонь» «Троєщина»,
Дружби народів», «Труханів острів», «Долобецький», «Гідропарк»,
«Прибережний» (Позняки-західні); парки: «Дубовий гай» із полями гольф
клубу (урочище Оболонь), урочища Муромець, Горбачиха, парк Моряків,
«Аскольдова могила», «Слави», «Печерський», «Маріїнський», Печерський,
Наводницький, ботанічний сад НАН України, біля оз. Малинівка, уздовж
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Русанівської затоки; сквери на Дніпровській і Русанівській набережних,
Бульвар-набережна вздовж р. Либідь; водно-спортивні центри «Троєщина»
(затока Доманя), «Муромець», «Вигурівщина», «Оболонь»,; спортивний
парк на о. Галерний, колективні сади «Русанівські», та «Осокорки-нижні
сади» (прибережна частина).
На сьогодні основна частка ринку ландшафтного дизайну зайнята
приватними та колективними підприємствами. Вони створюють каркас
рекреаційного комплексу. Всього таких підприємств у Києві більше 40.
Найбільші з них представлені у табл. 1.
Отже, як бачимо на прикладі великих компаній ландшафтного
дизайну всі вони виконують широкий спектр послуг з застосуванням
різноманітних методів та прийомів дизайну для досягнення неповторності
середовища. Ландшафтне проектування виконується як і в приватних цілях
так і в громадських.
Таблиця 1 – Підприємства Києва, що спеціалізуються на ландшафтному дизайні
Назва організації
КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"
«Ваш континент»
Компанія «ДаЛа»
КОМПАНИЯ "ГРИН
ВИЛАДЖ"
Флора-дизайн
Флорахауз
"Магия сада"
«LifeGarden»
Компанія «Зелена симфонія»
«САДИВО»
АВЕНЮ-ГРИН ландшафтне
бюро
АРТФЛОРЕС ТОВ
Л-ТЕРРА студія ландшафтного
дизайну
ЛІДІЯ-ПАРК ПП
РАЙСЬКИЙ САД компанія
ФЛОРА ДЕКОР дизайн-студія

Діяльність
Ландшафтний дизайн та проектування, клінінг прилеглих
територій, робота з озеленення, оренду спецтехніки і засобів
малої механізації
Послуги по озелененню,створення малих архітектурних форм,
послуги садівника
Послуги по озелененню та благоустрою, зимові сади
Ландшафтний дизайн, системи поливу, садівництво.
Ландшафтне мистецтво, член Гільдії ландшафтних
архітекторів України та Всеукраїнського союзу виробників
садивного матеріалу.
Ландшафтний проект системи автоматичного поливу,
дренажі,декоративні водойми,архітектурні форми фітодизайн
приміщень послуги з догляду за садом.
Озеленення, ландшафтне проектування, японські сади,
альпінарії та ін..
Ландшафтний дизайн та проектування, озеленення Києва,
водна архітектура
Ландшафтний дизайн та проектування, озеленення,
декоративне освітлення, комплексний догляд за ділянкою.
Ландшафтний дизайн, догляд за садом, продаж рослин.
Ландшафтна архітектура та проектування, озеленення,
посадка крупномірів
Фітодизайн інтер’єрів,екстер'єрів, пересадка та догляд за
рослинами.
Ландшафтне проектування, озеленення, благоустрій.
Ландшафтне проектування, озеленення, благоустрій.
Ландшафтне проектування, полив, дренаж, догляд за садом,
оренда садової техніки.
Оформлення квартир, офісів, балконів та інших приміщень;
професійний підбір рослин; композиції з рослин і сухоцвітів;
посадка і пересадка рослин, лікування та ін.

Складено за матеріалами [2, 6, 9].
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~230~

Як і для багатьох інших великих міст, для м. Києва характерна
агресивна та хаотична забудова при зростаючій з роками висотності
об’єктів. Найбільш доступним засобом для коригування силуету міста і
підвищення його якості як за вартістю, так і за строками реалізації нині стає
якраз ландшафтний дизайн. Найбільш затребуваними прийомами
ландшафтного дизайну для цих цілей можуть бути: формування та
корегування силуету забудови високорослими насадженнями; організація
ландшафтних містобудівних домінант зі структуруванням озеленення за
висотою, формою, кольором іфактурою; створення фонового озеленення для
забудови, що історично склалася, і візуального відокремлення її від нової;
широке використання озеленення дахів будівель як у старій, так і у новій
забудові; розкриття оглядових майданчиків міста, архітектурних ансамблів і
пам'яток з відновленням проектного силуету забудови (як це відбувалося,
наприклад, підчас реконструкції Володимирської гірки); закриття
несприятливого візуального середовища засобами озеленення; використання
вертикального озеленення будівель. В міське середовище потрібно ширше
вводити вітроломні перепони, і насамперед, деревно-чагарникові куліси,
враховувати фактор еколого-гігієнічного стану території - ступінь покриття
рослинністю ґрунту, стан газонів і проїжджої частини.
Невід'ємним елементом зелених насаджень міста і міської екосистеми
в цілому є вуличні насадження, від стану, стилю і структури яких залежить і
архітектурний вигляд всього міста. Результати обстеження насаджень на
вулицях Києва свідчать про надзвичайну бідність асортименту деревних
рослин. Найповніше серед вуличних насаджень представлені липи,каштан
звичайний, тополя чорна, клен гостролистий, клен сріблястий, тополя
дельтоподібна. Суттєво підвищило б естетичну складову ефекту озеленення
ширше застосування як у паркових, так і у вуличних насадження хвойних
порід. Такі рішення завжди привертають увагу та виправдовують себе.
Внаслідок малого використання хвойних порід в озелененні відбувається
збідніння асортименту використовуваних видів рослин, втрата
декоративності вуличних посадок узимку [8]. У загальному складі вуличних
посадок м. Києва хвойні складають незначний відсоток і представлені
досить вузьким асортиментом, насамперед, ялиною європейською і
колючою, сосною звичайною, модриною європейською, туєю західною.
Збільшення питомої ваги вічнозелених та гарно квітучих чагарників
сприятиме підвищенню архітектурно-просторового сприйняття міста в усі
пори року. Доцільним є введення різних видів тисів, ялин, сосен, ялівців,
туй, біот, модрин і з використанням їх різноманітних декоративних форм, а
також різних декоративних форм традиційних для столиці України листяних
дерев:каштанів, лип, кленів, горобин, верб та інших порід. У скверах,
групових посадках доцільно ширше використовувати ялівці (насамперед,
козацький), кедровий стельох та інші деревні та кущові хвойні рослини.
Надзвичайно бідно застосовуються можливості вертикального
озеленення, про нього майже забули. Для створення гармонійного
середовища доцільно якомога ширше застосовувати вертикальне озеленення
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та запроваджувати озеленення високих горизонтальних поверхонь –
дахів,переходів між будівлями. Святково, урочисто і доречно в озелененні
адміністративних будівель виглядали розповсюджені у 60–70-ті pp. квітники
із використанням канн,що в минулі роки були візиткою столиці на рівні з
київськими каштанами, а нині є скоріше винятком із загального правила. На
щастя, ця традиція збереглася, наприклад, в оформленні території біля
будівлі районної ради Оболонського району, головного корпусу
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Нині набуло популярності повсюдне створення рокаріїв і «альпійських
гірок», особливо на територіях поблизу адміністративних будівель
(наприклад, на території НУБіП України), яке не завжди доречне. Також не
є виправданим надмірне захоплення влаштуванням ландшафтних квітників
(тим паче, з використанням однорічників) на межі парків і вуличних
насаджень. Насамперед, вони сумнівно виправдовують свою функцію: вони
майже непомітні при русі на транспорті, пішохідний рух вздовж вулиці тут
не є досить активним, а культурний рівень і здатність населення щоденно
милуватися краєвидами зменшились. Доречнішим в цих місцях було б
створення розмежувальних насаджень – живоплотів (особливо з
вічнозелених кущових рослин), бордюрів,які б чітко від’єднали паркову
територію від вуличної та слугували б бар’єром для транспорту, що
безперешкодно їздить тротуарами та газонами під час заторів. В озелененні
міста доцільно ширше використовувати контейнерне озеленення, в тому
числі із застосуванням вічнозелених зимуючих рослин або сухоцвітів. Такий
вид озеленення, розповсюджений у містах Західної Європи та Америки, має
ряд екологічних і економічних переваг, зокрема зменшується розпилення
ґрунту та забруднення міського середовища, а грамотний добір асортименту
(насамперед, багаторічників) дозволяє досягти високого декоративного
ефекту при мінімальній оброблювальній площі. В якості морозостійких і
витривалих до перегріву для контейнерних посадок рекомендується
використовувати спіреї, ялівець козацький, деякі клени, декоративні форми
туї.
Не слід забувати, що сучасний силует міста є показником
інтелектуального розвитку і професіоналізму влади, що, в свою чергу, стає
фактором інвестиційної привабливості міста [5].
Висновки. Ландшафтна архітектура займається проблемою
благоустрою осередку проживання людини. Зелені міські насадження є
невід'ємною частиною містобудівної структури міста і найважливішою
частиною його екологічного каркасу. Вони входять у систему
життєзабезпечення міста як важливий середовище утворюючий і захисний
фактор, що забезпечує комфортність і якість середовища існування людини,
і є обов'язковим і важливим елементом міського ландшафту. Місто Київ, як
високо урбанізоване місто потребує постійної підтримки «зеленого стану»,
так як є головним іміджевим населеним пунктом країни. Вкладення коштів,
напрацювання теоретико-прикладної бази важливе для розвитку
ландшафтної галузі як на сьогодні, так і в подальшому.
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развитии Киева и создании его неповторимого образа. Также авторами осуществлен
детальный анализ услуг, которые предлагают организации и компании ландшафтного
дизайна города Киева.
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, современный город.
Glybovets V.L., Kostiuk A.V. The role of landscape design in the development of
modern city (on the example of the city Kyiv).
The essence of the concept of "landscaping" and its role in the development of Kyiv and
creating its unique appearance is revealed in the article. Also, the authors carried out a detailed
analysis of the services offered by the organization and landscape design companies of Kyiv.
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VI. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
УДК 339.92:331.522.4(477+438)
Алісова О. І., асп.
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО
ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ
Ключові слова: українсько-польський транскордонний регіон, населення, міграції

Вступ. Постановка наукової проблеми. У результаті бурхливого
розвитку міжнародної конкуренції в сучасних умовах забезпечення
конкурентоспроможності прикордонних територій (транскордонного
регіону) як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, набуває
особливої актуальності. Основою розвитку транскордонного регіону є його
ресурсне забезпечення загалом, а трудовими ресурсами зокрема. Виходячи з
цього, трудовий потенціал слід розглядати як один з головних чинників
конкурентоспроможності прикордоння. Недостатня увага до людського
чинника у реалізації стратегічних програм розвитку транскордонного
регіону може призвести до низького економічного ефекту. Тобто
підвищення рівня конкурентоспроможності неможливе без нарощування
трудового потенціалу.
Аналіз останніх публікацій. Розгляду трудових ресурсів та впливу їх
на конкурентоспроможність України, території, підприємства присвячені
численні дослідження географічного, економічного, політичного профілю. З
вітчизняних вчених даною проблематикою займалися П. Ю. Бєлєнький, С. І.
Лавриненко, П. В. Луцишин, Н. А. Мікула, О. М. Стасюк та інші. Зокрема,
С. І. Лавриненко досліджувала стан та перспективи розвитку сучасних
трудових ресурсів [6]. Питаннями розселення населення в українській та
польській частинах транскордонного об’єднання „Єврорегіон Буг” займався
П. В. Луцишин [7]. З огляду на географічне положення українськопольського транскордонного регіону відомі також праці польських вчених,
серед яких Б. Кавалко та А. Міщук [11], які вивчали стан населення
українсько-польського транскордонного регіону. Проте праць, які б
визначали трудові ресурси як фактор конкурентоспроможності українськопольського транскордонного регіону, в українській науці недостатньо. Саме
тому метою цієї статті є дослідження стану трудових ресурсів на
українсько-польському транскордонному регіоні та впливу їх на
конкурентоспроможність прикордонних територій.
Основними завданнями, котрі вирішувалися в процесі дослідження,
були: дослідити основні показники стану трудових ресурсів в українськоЕкономічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)
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польському транскордонному регіоні, висвітлити основні причини та
напрями міграційних процесів населення прикордонних територій.
Виклад основного матеріалу. Трудові ресурси — це населення
працездатного віку (чоловіки від 16 до 60 років, жінки від 16 до 55 років),
яке працює або не працює, а також пенсіонери й підлітки, які працюють [3].
Обсяг трудових ресурсів залежить від чисельності населення, режиму його
відтворення, складу відповідно статі та віку. Для характеристики трудових
ресурсів використовують кількісні та якісні показники. Кількісні показники
складаються з даних про чисельність і склад трудових ресурсів відповідно
статі, віку, місця проживання. Якісні показники охоплюють освітній рівень,
професійно-кваліфікаційну структуру та інші характеристики.
Демографічні показники є важливим фактором кількісного складу
трудових ресурсів. Їх первинною основою є чисельність населення (табл. 1).
Зміни чисельності пов'язані з демографічною ситуацією в країні: динамікою
різних статевовікових змін, рівнями народжуваності та смертності [6].

Частина
регіону

Таблиця 1 – Основні показники населення українсько-польського
транскордонного регіону (2010 p.) *
Площа Частка НаселеЧастка у
Густота Рівень Рівень
км²
у площі ння, млн загальній осіб/км² урбані- безрокраїни,
чисельності
зації, % біття, %
%
населення
країни, %
42 957
13,6
4, 3
11,1
101,9
44
14,4

Воєводства
Польщі –
Люблінське,
Підкарпатське
9,1
Області України 54 800
– Волинська,
Львівська,
Закарпатська
Транскордонний 97 757
регіон
* Складено автором за: [5; 8; 12].

4,9

9,2

10,6

88,5

50

8,4

95,2

47

11,4

Чисельність населення українсько-польського транскордонного
регіону становить 9,2 млн (4,3 млн займають воєводства Польщі, 4, 9 млн –
області України). В останні роки як у Польщі, так і в Україні
спостерігаються несприятливі процеси в демографічній ситуації. Після
періоду швидкого зростання чисельності населення у 70-80-х рр. почався
процес зниження кількості мешканців. Це явище було спричинене як зміною
характеру відтворення (зниження коефіцієнтів сумарної плідності), так і
зовнішніми міграціями. В Україні головним чинником зменшення кількості
населення є низький рівень народжуваності. У 2002 р. Україна посідала
останнє місце в Європі за показником народжуваності (8,1 на 1000 осіб), а
Польща також входила в десятку країн з найнижчим рівнем. Показник
природного приросту в Україні також був найнижчим в Європі (-7,6 на 1000
осіб) [11]. Для українсько-польського транскордонного регіону
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характерними є невисока густота населення, низький рівень урбанізації і
старіння населення. Обидва польські воєводства слабше заселені (101,9
осіб/км²), ніж в середньому в Польщі (122 особи/км²). В українській частині
транскордонного регіону густота населення є ще нижчою (88,5 осіб/км²),
ніж на польському прикордонні (за винятком Волинської області (51,3
особи/км²), але вищою від середньої в Україні (76,1 осіб/км²) (табл. 1).
Волинська область (регіон Полісся) відзначається низьким рівнем
густоти населення, що пов’язане з несприятливими природними умовами
для життя населення (малородючі грунти, лісистість та заболоченість
території). В деяких українських районах (Шацький, Любешівський) на 1
км² припадає 30 осіб. На польській території в регіоні Полісся також є
адміністративно-територіальні одиниці з таким рівнем густоти населення –
повіт Влодавський – 32 особи/км², Парчевський – 39 осіб/км², що пов'язано з
історичними чинниками, примусовою евакуацією православних до Росії в
часи Першої світової, винищенням мешканців даного регіону в роки Другої
світової війни і виселення українців після 1945 р.
З точки зору вікової структури для населення українсько-польського
транскордонного регіону характерним є переважання старого населення
Спостерігаються істотні відмінності в польському та українському
прикордонні: в польській частині частка осіб старших працездатного віку
становить 17,1% при середньому для Польщі 17,3%. Частка осіб, старших 65
років на українському прикордонні складає 20,6% при середньому для
України 15,2%. Найвищий показник осіб старших працездатного віку у
Львівській області (22,3%), найнижчий – у Підкарпатському воєводстві
(16,3%) (табл. 2). Інакше кажучи, поглиблюється процес старіння самої
робочої сили, а частка осіб старшого працездатного віку (45 років і старіше)
у складі населення реального працездатного віку поступово зростає. У 2011
р. кількість осіб пенсійного віку склала 19 % від кількості населення
транскордонного регіону. За міжнародними стандартами, населення країни
вважається старим, якщо частка осіб пенсійного віку перевищує 12% його
кількості,
що
є
важливим
чинником
зниження
рівня
конкурентоспроможності економіки.
Таблиця 2 –Вікова структура українсько-польського транскордонного регіону
у 2011 році, тис. чол, за [4; 5; 9; 12]
Львівська Волинська Закарпатська Люблінське Підкарпатське
область
область
область
воєводство
воєводство
2540,9
1035,9
1244,5
2171,9
2128,7
Чисельність
населення,
у т.ч.:
чоловіки
1202,0
487,1
596,1
1053,0
1042,1
жінки
1338,9
548,8
648,4
1118,9
1086,6
0 – 15 років
484,8
234,0
250,5
410,2
422,2
працездатного
1604,5
639,5
874,0
1372,2
1360,2
віку
старші 65
433,3
162,3
136,7
389,5
346,4
років
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Іншою характерною рисою українсько-польського транскордонного
регіону, яка негативно впливає на рівень конкурентоспроможності, є рівень
урбанізації. Чим більше населення і ширша його функціональна структура,
тим вищий рівень життя його мешканців. Переважання в регіоні сільського
розселення (майже половина – малі села), звуження функцій поселень
зумовлюють невисокі доходи, недостатнє забезпечення сіл об’єктами
соціальної інфраструктури. За цим показником регіон помітно відстає від
інших областей країни. 47 % населення транскордонного регіону проживає в
містах, що є набагато нижче від середнього рівня країн: Польщі (62%) та
України (68,8%). Найменш урбанізованою є Закарпатська область, де в
містах проживає лише 37 %, в польській частині – Підкарпатське воєводство
41 % (рис. 1). Впливати на зменшення впливу цього фактора можна шляхом
пришвидшення
економічної
динаміки,
здійснення
економічної
диверсифікації, а також створення і покращення умов проживання у містах
(як точках економічного зростання).

100

62

53,7
50

41

61

52

68,8
37

0
Люблінське воєводство
Польща
Волинська область
Україна

Підкарпатське воєводство
Львіська область
Закарпатська область

Рис. 1 – Рівень урбанізації українсько-польського транскордонного регіону, у %

Найбільшим містом українсько-польського транскордонного регіону
є Львів з населенням 757 795 мешканців (табл. 3). Друге місце займає
найбільше місто польської частини транскордонного регіону Люблін з вдвічі
меншою кількістю населення. Наступні три міста, будучи обласними
центрами налічують від 100 до 200 тис. населення. В десяти найбільших
містах цього транскордонного регіону проживає понад 1/5 населення
(21,5%), також зосереджено найбільшу кількість підприємств, закладів
освіти, наукових центрів, що приводить до розриву в соціальноекономічному рівні життя населення великих міст та сільських населених
пунктів.
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Таблиця 3 –Найбільші міста українсько-польського транскордонного регіону
Місто

Львів
Люблін
Луцьк
Жешув
Ужгород
Мукачеве
Дрогобич
Ковель
Червоноград
Перемишль
Хелм
Замость
Стальова Воля
Складено автором за: [5; 12].

Чисельність

757,8
348,6
213,6
181,2
117,3
82,3
77,1
68,9
68,2
66,2
66,2
65,8
64,8

Область/воєводство
Львівська
Люблінське
Волинська
Підкарпатське
Закарпатська
Закарпатська
Львівська
Волинська
Львівська
Підкарпатське
Люблінське
Люблінське
Підкарпатське

Характеризуючи трудові ресурси транскордонного регіону як фактор
конкурентоспроможності необхідно розглянути міграційні процеси
населення. Зовнішня міграція є природною реакцією населення на негативні
зміни у соціально-економічному житті у період структурних перетворень в
економіці, за умови нерозвиненості та деформованості внутрішнього ринку
праці, масового галузевого та регіонального безробіття. Чинники, які
зумовлюють зовнішню трудову міграцію українців, передусім мають
економічний характер. Якщо в 90-х роках мотивація трудових мігрантів
визначалася насамперед неможливістю знайти будь-яку роботу, то тепер
основною мотивацією є бажання покращити рівень життя працею за
кордоном [1].
Напрямки міграцій прикордонних територій України мають певні
закономірності. По-перше, у сусідню Польщу на роботу виїжджають
працівники з тих населених пунктів, підприємства яких не працюють взагалі
або частка персоналу яких звільнена; по-друге, висока частка зовнішніх
мігрантів спостерігається у приміських селах, населення яких щодня
доїжджало на роботу у міста; по-третє, високим зовнішньотрудовим
потенціалом характеризуються ті населені пункти, де висока частка
працівників нафтової промисловості, які втратили можливість працювати в
Україні; по-четверте, більшість трудових еміграцій у Польщу здійснюється
нелегально, тому очевидно, що вони спрямовані у великі міста, де легше
приховати нелегальність та у сільські райони, де наймачами виступають
власники сільськогосподарських угідь; по-п’яте, працівники з України
наймаються на роботу до Польщі на короткі терміни (3 – 6 місяців), рідше –
на довше. Імміграція трудових ресурсів з Польщі у прикордонні області
України практично відсутня, оскільки тут спрацьовує об’єктивний закон
перерозподілу трудових мігрантів з менш розвинених держав у
високорозвинені. На сучасному етапі поляки шукають працевлаштування у
розвинених країнах ЄС – Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Швеції тощо.
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~238~

Вже історично склалося, що прикордонні території Польщі та України
характеризуються від’ємним сальдо міграцій. Найвище від’ємне сальдо
міграцій зазначено в розрахунку на 1000 осіб зафіксовано у Волинській
області, що свідчить про незадоволення умовами життєдіяльності у регіоні і
в країні загалом.
Ефективність
використання
матеріального,
технічного
та
інтелектуального потенціалу держави безпосередньо залежить від якості
трудових ресурсів, яка визначається професійно–кваліфікаційними та
освітніми характеристиками робочої сили. Трудові ресурси українськопольського транскордонного регіону завжди відзначалися досить високим
кваліфікаційним рівнем (питома вага фахівців з вищою та середньою
спеціальною освітою становить близько 29%), але останнім часом
професійність робочої сили почала втрачатися, і цей процес з часом може
набути незворотного характеру, що значною мірою посилюватиме вже
існуючу невідповідність підготовлених кадрів потребам ринку праці. Крім
того, в результаті вибуття спеціалістів старшого покоління й не заповнення
молодою кваліфікованою робочою силою звільнених місць з багатьох
професійних груп, потерпає розвиток провідних галузей господарства,
особливо наукоємних [6].
На
рівень
конкурентоспроможності
українсько-польського
транскордонного регіону впливає також такий показник, як рівень
безробіття: чим вище значення цього показника, тим рівень життя населення
є нижчим. Прослідковується позитивна тенденція зменшення рівня
безробіття, особливо на польських прикордонних територіях. Так, якщо у
1999 р. рівень безробіття у Любуському воєводстві був майже на 5% вищий
від середньостатистичного в країні, то у 2011 р. зрівнявся і становить 8%
(рис. 2). Для українського прикордоння характерна позитивна тенденція
зменшення рівня безробіття, проте відносно середньостатистичного
показника безробіття країни рівень безробіття у 2011 р. був вищим і
становив 8,5 % економічно активного населення у віці 15-70 років.
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Рис. 2 – Рівень безробіття на польському та українському прикордонні, %
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Стан трудових
ресурсів є одним з факторів конкурентоспроможності транскордонних
регіонів. Для трудового потенціалу українсько-польського транскордонного
регіону характерні негативні тенденції: невисокий рівень урбанізації,
високий рівень безробіття, від’ємне сальдо міграцій. Така несприятлива
ситуація із забезпеченням трудовими ресурсами в українсько-польському
транскордонному регіоні свідчить про відсутність в регіоні системної
довгострокової політики в галузі праці, зайнятості і професійного
скерування. В довгостроковій перспективі це може призвести до деградації
та зниження якості трудових ресурсів регіону, а також бути наслідком
винесення за його межі високотехнологічних та інноваційних секторів і
підприємств.
У подальших дослідженнях перспективним убачається дослідження
заходів, стратегічних програм для покращення якісного та кількісного стану
трудового потенціалу українсько-польського транскордонного регіону.
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процессы миграции населения приграничных территорий, а также главные их причины и
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Alisova O. I. Labor resources as one of the competitiveness factors of the Ukrainian
– Polish transborder area. The main labour potential indicators of Ukrainian – Polish
transborder area such as density, urbanization and unemployment are considered. Migration
processes of border territories, its reasons and directions are lighted.
Keywords: Ukrainian – Polish transborder area, population, migration.
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Вступ. Постановка наукової проблеми. У наш час досить
актуальним є питання регіональної ідентичності України, забезпечення її
національних інтересів та регіонального лідерства, становлення як
активного суб’єкта міжнародних морських відносин в межах АзовоЧорноморського
регіону.
Цьому
сприяють
наступні
переваги
геополітичного розташування держави, а саме: центральне географічне
положення України в межах Азово-Чорноморського регіону; міжнародний
транзитний потенціал України, пов’язаний з її положенням у
пан’європейській транспортній зоні басейну Чорного моря; геополітичні та
геоекономічні інтереси України, зумовлені її приналежністю до
Чорноморсько-Каспійського регіону і транзитним положенням між
Каспійським регіоном, Близьким Сходом і Європою; формування
регіональної інтеграції в межах Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням
геополітичних переваг морського положення України займались такі вчені
як А. Бедрій [1], С. Василенко [2], М. С. Дністрянський [3], О. Кочубей [4],
Ю. В. Макогон [6] та інші. У своїх дослідженнях вони вивчають
геополітичні особливості становлення України як морської держави, вплив
морського положення на процес нарощення її морського потенціалу.
На особливу увагу заслуговує праця М. С. Дністрянського
«Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології», в якій
автор аналізує геополітичні вчення відомих геополітиків ХХ ст, а також
досліджує геополітичні переваги виходу України до Чорного та Азовського
морів. Аналітичні дослідження науковців з Регіональної філії в м. Одеса
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НІСД [5; 7] були використані нами при вивчені зовнішніх факторів, таких як
геоекономічні та геополітичні інтереси країн приналежних до АзовоЧорноморського
регіону,
вплив
яких
визначає
особливості
зовнішньополітичної морської діяльності України. Можливі шляхи
реалізації геополітичних інтересів нашої держави в межах АзовоЧорноморського регіону аналізувалися в працях «Чорноморська доктрина»
автора С. Василенко [2] та «Украина – держава морская» автора Ю. В.
Макогон [6].
Не дивлячись на всю важливість дослідження геополітичних переваг
виходу України до Чорного та Азовського морів, ця тема недостатньо
досліджена у вітчизняній науці. Існують певні напрацювання історичних,
геополітичних, економічних аспектів становлення України як морської
держави, враховуючи наявні геополітичні переваги її морського положення.
Проте відсутнє комплексного політико-географічного дослідження даної
проблеми. Залишаються відкритими багато проблемних питань визначення
геополітичних векторів зовнішньої морської діяльності держави, а також
належного застосування геополітичних переваг її морського положення для
забезпечення необхідних умов розвитку її як морської держави. Важливо
відзначити, що тема досліджується переважно в інформаційному режимі на
сторінках періодичної преси, що зумовлює потребу узагальнення та
проведення більш глибокого її аналізу.
Мета статті – політико-географічне дослідження геополітичних
переваг морського положення України.
Основними завданнями, котрі вирішувалися в процесі дослідження,
були: розглянути геополітичні вчення відомих геополітиків ХХ ст.;
визначити основні геополітичні переваги виходу України до Чорного та
Азовського морів; проаналізувати зовнішні фактори, котрі впливають на
особливості становлення України як морської держави; вивчити
геополітичні та геоекономічні інтереси країн Азово-Чорноморського регіону
та їх вплив на формування стратегії зовнішньополітичної морської
діяльності України; розглянути позитивні та негативні наслідки
геополітичної приналежності України до Азово-Чорноморського регіону.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих
результатів дослідження.
Дослідженням
геополітичного
значення
Чорного
моря
і
Чорноморського регіону для України займалися вчені на початку та
протягом ХХ ст., серед них такі як М. Грушевський, Д. Донцов,
М. Драгоманов, В. Кубійович, Ю. Липа, В. Липинський, С. Рудницький,
С. Томашівський [3]. У складних та несприятливих геополітичних умовах
ХХ ст. дослідники розглядали приналежність України до Чорноморського
регіону як важливий фактор забезпечення її морської могутності. Зокрема,
представники організації «Союз визволення України», яка була створена у
1914 р., в контексті формування української держави порушили питання про
Чорне море та регіон навколо нього.
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Видатний вчений, політичний діяч, М. С. Грушевський звертав увагу
на необхідність налагодження стосунків та співробітництва між країнами,
які належать до басейну Чорного моря. Він вважав це співробітництво
надзвичайно корисним, оскільки воно об’єднувало країни, які мали дуже
відмінні фізичні та господарські умови, і співпраця між ними могла добре їх
доповнити. Крім того, саме М. С. Грушевський, в своїх теоретичних
розробках, одним з перших, запропонував програму побудови відносин у
Чорноморському регіоні, на відміну від «Союзу визволення України»,
представники якого не мали чіткого уявлення про регіон як певну цілісність.
На період перших десятиріч ХХ ст. також припадає плідна теоретична
праця іншого видатного вченого ─ С. Рудницького, якого вважають
фундатором української політичної географії. В своїх працях С. Рудницький
вперше дав ґрунтовний опис географічного положення України, його
позитивні та негативні риси, звернув увагу на проблему географічної
кореляції України й Європи взагалі, а також Східної Європи зокрема. Крім
цього, він доводив геополітичне значення та географічну самостійність
України в комплексі східноєвропейських країн.
Відомий український політичний діяч першої чверті ХХ ст. –
С. Петлюра, пропонував своє бачення Чорноморського регіону, який мав
бути об’єднаним у форматі Чорноморського союзу, серед членів якого,
окрім України, мали бути такі країни, як: Грузія, Кубань, Вірменія та
Азербайджан. С. Петлюра також звертав увагу на необхідність порозуміння
української держави з Туреччиною, як однією з найбільших чорноморських
країн, та на необхідність організованого впливу на Кубань, яку він розглядав
як своєрідний міст між Україною, Кавказом і Донщиною.
Значну увагу до проблем Чорноморського регіону у своїх творах
приділяв також відомий вчений – Ю. Липа. З його ім’ям пов’язане активне
дослідження саме чорноморського простору з точки зору майбутніх
перспектив. Аналізуючи географічне положення України, Ю. Липа
відзначав роль морських шляхів, рік, засобів сполучення по суходолу й по
морю, а також повітряних шляхів. При цьому, він підкреслював важливість
території України як транзиту для розвитку торговельних зв’язків з
Близьким і Середнім Сходом. Спираючись на своє трактування
Чорноморського регіону як певної цілісності, Ю. Липа сформулював
програму побудови «Чорноморської фортеці», до складу якої він включив
Чорне море та країни, що ним об’єднувались. При цьому він вказував на те,
що присутність в Криму Росії робить її господарем Чорного моря і ставить у
залежність від неї балканські країни, Кавказ і Закавказзя, без союзу з якими
побудувати «Чорноморську фортецю» неможливо [1].
Концепцію бачення Чорноморського регіону як безперечної
цілісності, запропоновану Ю. Липою, підтримували й інші представники
українського національного руху. Зокрема, близький друг Ю. Липи,
Л. Биковський, у своїй праці «Туреччина. Бібліографічні матеріали» писав
про необхідність створення «чорноморської дійсності» спільними
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зусиллями країн, до яких він відносив Україну, Туреччину, Румунію,
Болгарію та Кавказ.
На особливу роль Чорного моря у геополітичному положенні України
наголошував свого часу також український історик Д. Дорошенко (1966 р.):
«Ціле географічне положення України визначається Чорним морем, яке
служить географічною, політичною й господарською основою української
землі». Цю тезу уважно аналізували і фундатори української географії
С. Рудницький та В. Кубійович. Так, В. Кубійович зазначав, що «Україна
відрізняється від інших країн Східної Європи передусім своїм географічним
положенням, і завдяки цьому положенню, вона є мостом поміж Східною
Європою й Середземноморськими країнами». Крім того В. Кубійович
сформував наступний геополітичний постулат: «Україна сама, формуючись
як державний організм, прагне міцно укріпитись на ЧорноморськоАзовському узбережжі» [6].
На сучасному етапі геополітичні передумови формування та
становлення України як морської держави активно досліджуються
А. Гальчинським, М. Дністрянським, Є. Кисельовим, В. Мадіссоном,
В. Шаховим та ін.. Науковці в своїх працях наголошують на важливості
розробки та прийняття чіткої геополітичної схеми формування морської
стратегії України, а також важливості забезпечення необхідних умов її
функціонування як морської держави в межах Азово-Чорноморського
регіону [2].
Адже географічна приналежність України до Чорного та Азовського
морів має надзвичайно важливе геополітичне значення для її становлення як
морської держави. Це зумовлюється тим, що в межах даного регіону
знаходиться пан’європейська транспортна зона. Оскільки в ЄС особливого
ровитку набув процес формування сучасних мереж транспортної
інфраструктури і логістичної стратегії координації транспортних зв’язків –
так званої єврологістики, приналежність України до пан’європейської
транспортної зони є досить важливою [6].
Серед чотирьох пан’європейських транспортних зон важливе місце
посідає саме Чорноморська транспортна зона, в якій Україна, крім того,
займає центральне положення.
Чорноморська транспортна зона в свою чергу інтегрує транспортні
комунікації між самими чорноморськими країнами за допомогою
трансконтинентального
транспортного
коридору
«Чорноморське
транспортне кільце», посилюючи зв’язки між Європою та Азією (через
трансконтинентальні транспортні коридори «Європа ─ Азія», «TRACECA»,
«Балтика ─ Чорне море», між країнами ЄС та Східної Європи (через
систему пан’європейських транспортних коридорів: № 3 ─ Берлін ─
Вроцлав ─ Краків ─ Львів ─ Київ; № 5 ─ Венеція ─ Любляна ─ Будапешт ─
Львів ─ Київ; № 7 ─ Дунайський водний шлях; № 9 ─ Гельсінкі ─ СанктПетербург ─ Київ ─ Одеса ─ Александропуліс), між країнами СНД та
Середземномор’ям і Близьким Сходом, між країнами Середземномор’я та
Закавказзя й Середньої Азії. Крім того, Чорноморська транспортна зона
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відіграє ключову роль у транзиті нафти й газу з Каспійського регіону, а
також Близького і Середнього Сходу до Європи [7].
У свою чергу Каспійський регіон щодо поставок нафти та газу має два
найбільш загальні геоекономічні вектори: на схід до Китаю і на захід ─ до
Європи. Більш задіяним у наш час є європейський напрям поставок нафти й
газу. Крім того, Росія, як регіональний лідер, має диверсифіковану систему
поставок нафти і газу (свого і реекспортного) до Європи, більша частина
(близько 80 %) якого прокачується саме через газотранспортну систему
України. Використовується Росією газотранспортна система Білорусії.
Важливим є і той факт, що через Україну, Білорусь, нафтові термінали
Лієпаї, Вентспілса, останнім часом Санкт-Петербурга виходить до країн
Європи експортний нафтогін «Дружба».
Разом з тим, Росія демонструє надзвичайну зацікавленість у своїй
геополітичній присутності в Азово-Чорноморському регіоні, справедливо
вважаючи його головним вузлом транзиту каспійських енергоносіїв до
Європи. Свідченням цього є будівництво нею у 2002 р. потужного газогіну
«Голубий потік», а також підписання угоди з Болгарією, Грецією, Італією
про міжнародний газопровід «Південний потік», який спрямує російський
газ на Балкани і у Середземномор’я [4].
У ситуації що склалася негативним для України є те, що в силу певних
політичних причин Росія не розглядає свою участь у можливому аверсному
використанні резервного маршруту каспійської нафти до країн Європи
нафтогоном «Одеса ─ Броди ─ Плоцьк ─ Гданськ». Крім того, лейтмотивом
російської геополітики у даному регіоні залишається активне протистояння
кільком міжнародним проектам транзиту каспійських вуглеводнів до
Європи, в яких РФ не задіяна, а саме: газогону «Набукко»; Західного
Транскаспійського газогону «Туркменія ─ Азербайджан ─ Туреччина»;
нафтогонів «Кашаган ─ Баку» та «Баку ─ Тбілісі ─ Джейхан».
Свою зацікавленість щодо можливої участі в даних проектах виявляє
Україна. Зокрема, газогін «Набукко» доходить до Румунії, яка має спільну
газотранспортну інфраструктуру з Україною. Навіть дещо віддалений
нафтогін «Баку ─ Тбілісі ─ Джейхан» за певних умов може мати певні
відгалуження в бік України. Адже держава зорієнтована на пряме (аверсне)
використання нафтогону «Одеса ─ Броди ─ Плоцьк», з проектною
потужністю до 20 млн. т. нафти на рік, тому шукає варіанти його
завантаження каспійською чи близькосхідною нафтою [5].
Крім того Україна і Туреччина розглядають проект транзиту до
Європи високоякісної близькосхідної нафти нафтопроводом «Одеса ─ Броди
─ Плоцьк» за маршрутом «Кіркук (Ірак) ─ Джейхан (Туреччина) ─ Анкара
(Кириккале) ─ Самсун ─ Одеса (Южне)». Можливим є також варіант
транспортування каспійської нафти за маршрутом «Баку ─ Джейхан ─
Самсун ─ Одеса ─ Броди ─ Плоцьк ─ Гданськ».
Також територією України проходить міжнародний газогін,
орієнтований на поставки російського газу на Балкани та у Західну Європу.
Він має дещо нестандартну конфігурацію: Республіка Комі (Вуктил, ВойЕкономічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)
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Вож) ─ Торжок ─ Єлець ─ Ананьїв (Одещина) з двома відгалуженнями.
Перше йде на Балкани за напрямом «Тарутине ─ Ізмаїл ─ Ісакча (Румунія)»
і має потужність 8 млрд. м3 газу на рік, яку можна подвоїти. Другий напрям
«Ананьїв ─ Богородчани (Івано-Франківська область) ─ Ужгород» повинен
дати додаткові обсяги газу європейським країнам, потреби в яких постійно
збільшуються. Але останнім часом Росія пов’язує добудову цього газогону
зі своєю участю у консорціумі, що керуватиме газотранспортною системою
України. Тому на даний момент позиція української сторони щодо
створення такого консорціуму негативна.
Крім того стратегічний інтерес Росії до контролю над
газотранспортними системами пострадянських країн значною мірою вже
реалізований (Узбекистан, Туркменистан, Білорусь). Тому, РФ шукає
можливості свого доступу і до газотранспортної системи України, досить
часто користуючись при цьому ситуацією навколо вирішення спірних
питань щодо визначення та встановлення українсько-російського морського
кордону [4].
Актуальною для України є також участь в ГСХ «Чорне море ─
Дунай», оскільки він може стати одним з головних напрямків транзиту
каспійської нафти до Європи.
Іншою геополітичною перевагою приналежності України до АзовоЧорноморського регіону є її участь в ОЧЕС, адже саме в програмних
проектах даної організації є створення «Чорноморського транспортного
кільця» ─ залізничних магістралей і автодоріг, що пов’яжуть в єдину
транспортну систему всі причорноморські порти та великі міста, а також у
формування зони вільної торгівлі між країнами-учасницями.
Також, Україна виступає за формування загальної енергетичної
політики країн-членів ОЧЕС, але Росія таку ініціативу не підтримує. Вона
пропонує створити своєрідне чорноморське енергетичне кільце, яке стало б
одним з чинників енергетичної безпеки країн-членів даної організації.
Свідченням чого є зацікавленість Росії щодо участі у нафтогонах «БакуТбілісі- Джейхан» та проектованому «Набукко».
Геополітично вигідною для України є її присутність в межах БалтоЧорноморсько-Каспійського простору, до складу якого входять країни
Балтії ─ Естонія, Латвія, Литва, а також Україна, Молдова, Грузія та
Азербайджан. Тісно пов’язані з цим геополітичним регіоном Польща та
Румунія [7].
В межах даного регіону функціонує ГУАМ, яка об’єднує Грузію,
Україну, Азербайджан і Молдову. І хоча організація лишається переважно
політичним та геополітичним проектом і ще не має економічної складової,
проте, Україна, завдяки участі в ній, отримує кошти від ЄС, котрі надходять
країнам-учасницям цієї організації.
Крім того, завдяки участі України в ГУАМ, з 2007 р. Євросоюз змінив
свою фінансову політику щодо неї, оскільки висловив бажання фінансувати
східний енергетичний кордон України (будівництво на українськоросійському кордоні 11 пунктів обліку газу, обладнаних системами
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підвищеного класу точності). Оскільки до цього часу такий облік газу
проводився російськими системами, які мають недостатню точність, а
головне ─ обчислюють обсяги газу, а не його енергетичний еквівалент, як це
прийнято у світі, реалізація даного проекту мала зняти напругу в
українсько-російських взаємовідносинах щодо правильного обліку обсягів
газу, що надходить в Україну.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Географічна
приналежність України до Азово-Чорноморського регіону створює
необхідні геополітичні переваги формування та становлення України як
морської держави. Дослідженням значення Чорного та Азовського морів для
визначення стратегії української зовнішньополітичної морської діяльності
займалися вчені як ХХ так і ХХІ ст. У своїх дослідженнях вони
наголошували на необхідності розробки та прийняття чіткої геополітичної
схеми формування морської політики України, а також важливості
забезпечення необхідних умов реалізації її морського потенціалу в межах
Азово-Чорноморського регіону.
Адже, геополітично вигідне положення України в межах АзовоЧорноморського регіну створює безумовні переваги формування її як
морської держави, сприяє нарощуванню її морського потенціалу, а також
дозволяє позиціонувати себе як активного суб’єкта міжнародної морської
діяльності.
У подальших дослідженнях перспективним убачається вивчення
можливих шляхів реалізації морського потенціалу України в процесі
становлення її як морської держави,, що забезпечить виконання стратегічно
важливих завдань геополітичного, економічного і екологічного характеру в
межах Азово-Чорноморського регіону.
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Постановка проблеми та актуальність теми. Зовнішньоекономічна
діяльність є однією з найважливіших сфер економіки будь-якої країни, що
показує та характеризує її економічний розвиток, місце в світовому поділі
праці, силу впливу країни на міжнародній політичній арені, рівень її
економічної залежності від інших країн. Світова економічна криза
загострила фінансову нестабільність України про що свідчить підвищення
цін на продовольчі товари. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності
регіонів України важливі і необхідні, оскільки вони можуть сприяти
вирішенню багатьох проблем, пов’язаних з кризою та її наслідками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику
зовнішньоекономічної діяльності розкривали у своїх працях українські
вчені, а саме А. М. Брусенко, Я. Б. Олійник, О. І. Шаблій, М. І. Долішній,
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П. Г. Щищенко, С. П. Запотоцький, а також О. Стадник та А. Сиротенко.
Вивчення питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні
проводили вчені економгеографи в основному в період після отримання нею
незалежності. Проведені С.І. Дорогунцовим та Л.Г. Чернюком дослідження
дозволили отримати теоретичні висновки щодо глобалізації та регіоналізації
як закономірності розвитку економіки регіонів країни.
Формулювання цілей. Дати суспільно-географічну характеристику
зовнішньоекономічній діяльності регіонів України.
Виклад основного матеріалу. Зовнішньоекономічна діяльність являє
собою багатомірну цілісну систему господарювання. Вона складається з
двох основних підсистем: зовнішньоторговельної діяльності та міжнародної
виробничо-інвестиційної діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність як вихід торговельних зв’язків за
межі національних кордонів – це кон’юнктурний рівень. Це зумовлено тим,
що інтернаціоналізація охоплює лише сферу обігу. Підключення до системи
господарських зв’язків на рівні товарного руху капіталу та обслуговуючих
його валютно-кредитних відносин робить ту чи іншу країну цілком
залежною від кон’юнктури світового ринку як системи одиничних ринків.
Міжнародна виробничо-інвестиційна діяльність – це стратегічний
рівень тому, що зовнішньоекономічна діяльність у цьому випадку втілює
генеральну тенденцію соціально динамічного процесу, має серйозний вплив
на характер розвитку національних економік, а також на функціонування
міжнародної економіки, стандарти якості та критерії ефективності
виробництва і використання ресурсів, стандарти якості життя, норми
поведінки тощо [3].
Кожний з відзначених рівнів зовнішньоекономічної діяльності сам по
собі не відображає усієї гами відносин, що складаються в цій системі.
Кожний рівень фіксує лише певну сторону господарського буття, певну
грань відносин його елементів. Ефективність господарської діяльності
вітчизняних підприємців у рамках правової системи України визначається,
насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і
ліберальності її законодавства. У зв’язку з цим зростає значення правового
регулювання питань функціонування різних суб’єктів ЗЕД.
Зовнішньоекономічна діяльність регулюється такими нормативними
актами: Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, “Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності”,
“Про
операції
з
давальницькою
сировиною
у
зовнішньоекономічних відносинах”, “Про режим іноземного інвестування”,
“Про інвестиційну діяльність” та ін. На міжнародному рівні найбільш
повний перелік принципів організації міжнародних економічних відносин є
в “Хартії економічних прав і обов’язків держав”, прийнятій IV спеціальною
сесією генеральної Асамблеї ООН у 1974 р. Значна частина міжнародних
принципів ЗЕД діє в межах інтеграційних угруповань. Так, принципи ЗЕД у
Європейському Союзі містяться в “Білій книзі” (1985 р.) [2].
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Світова практика налічує в своєму арсеналі досить велику кількість
різноманітних форм зовнішньоекономічної діяльності: зовнішня торгівля,
спільне підприємництво, надання послуг, міжнародна співпраця, міжнародні
об’єднання і організації, вільні економічні зони та ін. Створення в Україні
економіки нової якості, розширення прав господарських суб’єктів і регіонів
у здійсненні власної економічної політики (виходячи із державної стратегії
розвитку) дає можливості для стимулювання економічної активності на
регіональному рівні, зокрема шляхом створення особливих територіальногосподарських формувань – спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ)
або територій пріоритетного розвитку (ТПР) [4].
Зовнішньоекономічну діяльність в Україні можна охарактеризувати за
принципом поділу господарства на галузі виробничої сфери та сфери послуг
[2]. Тобто, кожна галузь господарства має характерні для неї обсяги у
здійсненні ЗЕД, завдяки чому Україна посідає певне місце в світовому
поділу праці.
Загалом галузь виробництва нашої держави має характерні для країн
перехідної економіки риси, а саме:
1. В порівнянні з передовими країнами світу (США, Канада, Франція,
Німеччина, Італія, Росія, Японія, Великобританія) технології, що
використовуються на виробництві є відсталими, що є причиною низької
якості товару, і робить продукцію вітчизняного виробника не
конкурентоспроможною на світовому ринку.
2. Обсяги виробництва товарів є достатньо великими (наприклад,
Україна посідає 5 місце в світі за обсягами виплавки сталі).
3. на початку 90-х років основними експортерами та імпортерами
країни були пострадянські країни (СНД), наразі до них приєдналися США,
Німеччина, Китай та Туреччина.
4. Сільськогосподарський комплекс в Україні й дотепер посідає чинне
місце у структурі виробництва, хоча обсяги деяких галузей за роки
незалежності зменшилися (наприклад, м’ясне виробництво великої рогатої
худоби). При цьому Україна в деяких галузях с/г посідає перші місця в світі.
Звісно таке становище економіки обумовлює здійснення ЗЕД в
України в тому вигляді в якому вона є на даний момент. Отже, розглянемо
галузевий аспект взаємин економіки України та світу. З економічної точки
зору, Україна є привабливою для інвестування капіталу в розвиток
господарства, насамперед за своїм природно-ресурсним потенціалом. Хоча
рівень обсягу галузей сфери матеріального виробництва за останні 20 років
зменшився, привабливою є матеріально-сировинна база (трудові ресурси,
поклади руди металів, вугілля, лісонасадження, поклади сировини
будівельних матеріалів, поклади нафти та газу; забезпечення виробництва
водними та електроенергетичними ресурсами тощо). Завдяки цьому та при
вдалому та грамотному інвестуванні можливим є виведення економіки
країни на міжнародний рівень.
У 2009 році прямі іноземні інвестиції в Україну складали 40 026,8
млн. дол. США, що в порівнянні, наприклад, з 2000 роком зросли на 36 527
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млн. дол. США (в процентному відношенні до сучасного обсягу інвестицій
складає 90,4 %). Тенденція показує різке збільшення обсягу інвестицій з
2005 по 2010 рік. Інвестиції до 2005 року збільшувалися невеликими
обсягами (з 2002 по 2003 на 1000 млн. дол. США, з 2003 по 2004 на 1300
млн. дол. США). У період з 2005 по 2010 рік середньорічне збільшення
становило 6195,7 млн. дол. США.
Найбільше всього інвестується у промисловість, а саме переробна –
7740,8 млн. дол. США (металургія 1401,2 млн. дол. США), харчова
промисловість – 1564 млн. дол. США, хімічна та нафтохімічна – 1205,6 млн.
дол. США, машинобудування – 1094,1 млн. дол. США, виробництво
неметалевої та мінеральної продукції – 834,2 млн. дол. США та ін. У
добувну промисловість у порівнянні з переробною інвестується значно
менше – 1128,1 млн. дол. США. Другою за обсягами інвестицій є фінансова
сфера економіки, вона інвестується на такому ж рівні, як і промисловість, а
саме 8968,4 млн. дол. США. Третьою за обсягами інвестицій є торгівля,
включаючи ремонт – 4224,6 млн. дол. США. Далі йдуть такі галузі:
будівництво – 2212,9 млн. дол. США; транспорт та зв’язок – 1506,3 млн.
дол. США, сільське господарство – 871,4 млн. дол. США. Найменше всього
інвестуються рибництво і готельно-ресторанний бізнес – 5,2 і 428,5 млн.
дол. США відповідно [5].
Аналізуючи такий розподіл інвестицій, можна зробити висновки, що
інвестори вважають найприбутковішими та найвигіднішими металургійний
комплекс (чорна, кольорова металургія, металообробка), машинобудування,
а також харчову промисловість (м’ясо-молочне виробництво, кондитерська,
хлібопекарська, галузі тощо). Це пояснюється тим, що Україна має велику
сировинну базу металургійного комплексу (поклади залізної, марганцевої
руди, руд кольорових металів) та достатню кількість трудових ресурсів
зосереджених на території де розміщуються виробництва. Для покращення
якості і обсягу товарів цієї галузі потрібні інвестиції, котрі дадуть
можливість впровадити нові технології у виробництво (наприклад
використання електричної печі на заміну доменної у виплавці сталі),
збільшення потужностей підприємств та заводів (збільшення кількості
інструментів та засобів виробництва) тощо. Завдяки таким змінам товари
вітчизняного виробника можуть стати конкурентоспроможними не тільки на
внутрішньому ринку України, а й на світовому.
В свою чергу, харчова промисловість має свої особливості, що
пояснюється характером товару, що вона виробляє. Товари харчової
промисловості мають найменший термін придатності серед усіх видів
матеріальних благ, тому їхня реалізація має бути здійснена у дуже короткі
терміни. Вкладаючи капітал в харчову промисловість, інвестори
сподіваються реалізувати товар на території України (велика кількість та
густота населення призводить до значних обсягів споживання населенням
товарів цієї галузі) та за її межами. З цієї причини товари повинні мати дуже
високу якість (інвестиції у впровадження нових технологій), великий обсяг
(створення нових заводів, потужностей, наймання трудових ресурсів).
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Сприяють такій інвестиційній діяльності природні умови України, які
забезпечують галузь великою кількістю якісної сировини, що одночасно є
продукцією сільськогосподарського комплексу.
Фінансова діяльність інвестується настільки інтенсивно завдяки тому,
що Україна після розпаду СРСР не мала ринкової системи господарювання,
яка б мала розвинену фінансову інфраструктуру (комерційні банки, торгові
доми, біржі). Тому вони інвестують в українські проекти та відкривають
філіали зарубіжних банків та організацій (прикладами є філіали Piraeus Bank
(Греція), Erste Bank (Австрія)). Будівництво фінансується великими
обсягами завдяки тому, що будівельна діяльність є прибутковою та
потрібною у будь-якій країні. Тим паче, що обсяг інвестицій в будівництво
значно збільшився після того, як стало відомо про проведення в Україні
Євро-2012 (будівництво стадіонів, готелів, ресторанів, доріг, розбудова
інфраструктури і т.д). Транспорт і зв’язок – це ті галузі, які дуже сильно
fзалежать від НТП, і розвиваються в залежності від наукових досягнень.
Тому інвестування йде у впровадження та інтеграцію нових засобів зв’язку
та комунікацій (мобільний інтернет, wi-fi, CDMA, кабельне та супутникове
телебачення) та транспортних засобів (розвиток вітчизняного автопрому
ЗАЗ, виробництво зарубіжних автомобілів по патентам Daewoo та Kia
(Корея)). Також відкриття фірм та організацій, які надають транспортні
послуги. Сільське господарство інвестується малими обсягами у порівнянні
з іншими пріоритетними галузями. З моменту проголошення незалежності
України занепадає м’ясне тваринництво (велика рогата худоба, свинарство).
Інвестуються і розвиваються галузі зернового рослинництва, птахівництво
та виноробство. Найменше всього інвестуються галузь готельного та
ресторанного бізнесу. Ця галузь розвивається зусиллями українських
підприємців, тобто ринок ресторанних
та готельних послуг є
укомплектованим, і в ньому здійснюється жорстка конкуренція, в умовах
якої зарубіжним інвесторам вигідно вкладати гроші або в українські
проекти, або починати проект за підтримки суб’єктів цього ринку
(наприклад, сітка ресторанів «Козирна Карта», яка об’єднує не лише
ресторани вітчизняного походження, а й зарубіжного, або ресторани, чиїми
інвесторами є іноземні резиденти).
Завдяки своєму перебуванню у складі СРСР у України залишились
добре налагоджені торгівельні зв’язки з країнами СНД (які також були у
складі Радянського Союзу), насамперед з Росією, Білорусією, Молдовою.
Також за роки незалежності Україна набула коло стабільних партнерів по
всьому світу.
Розглянемо експорт та імпорт у галузевому аспекті, тобто в розподілі
товарів виробів окремих галузей матеріального виробництва. Зазначимо, що
для класифікації товарів використовується Українська класифікація товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).
Обсяг експорту товарів України на кінець 2011 року становив 68394,2
млн. дол. США, що, нажаль, практично вдвічі менше за попередній рік.
Економічна криза, яка розпочалася наприкінці 2008 року, дуже сильно
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відобразилася на зовнішній торгівлі України. Якщо до 2008 року за
статистикою бачимо тенденцію спочатку стабільно невеликого (до кінця
2006 року), а потім великого (початок 2007 - 2008 роки) збільшення обсягу
експорту (див. рис. 1), то вже на кінець 2008 бачимо різке зменшення.
Різниця складає 27 271 млн. дол. США, можна зробити висновок, що
економічна криза призвела до появи низки факторів, що зменшили обсяг
виробництва товарів, що експортуються Україною, та, можливо, погіршили
міжнародні економічні відносини. Але, в наступні 3 роки ситуація
поступово змінилася, а в 2011 показник обсягу навіть перевершив докризові
показники.
Обсяг Експорту України
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Рис. 1 – Обсяг експорту України за період з 2004 по 2011 р.

Зміни в обсягах експорту призводять до перерозподілу обсягів
окремих видів товарів. Це може бути викликано зміною потреб країнпокупців, або ж зменшенням обсягів виробництва цих видів товару на
експорт, або змінами у міжнародних договорах (наприклад, зменшення
квоти на певний вид товару).
За класифікацією УКТЗЕД, передбачено 20 видів товарів. Кожний вид
представляє продукцію певної галузі матеріального виробництва (декілька
видів одну галузь).
Аналізуючи обсяги експорту товарів, можна сказати що:
1. Товари сільського господарства та харчової промисловості
більше експортуються, ніж імпортується (судження по агропромисловому
комплексу в цілому, а не по окремим галузям), з чого можна зробити
висновок, що внутрішній ринок країни забезпечений продовольчими
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товарами, якість продукції достатньо висока (бо цей товар імпортують інші
країни, визнаючи цим його якість).
2. Товари хімічної та пов’язаних з нею галузей (нафтохімічна,
органічного синтезу, каучуку, пластмас, полімерів, мінеральних добрив)
імпортуються у значно більшому обсязі, ніж експортуються, що призводить
до закупівлі готової продукції та сировини для цих галузей (наприклад,
імпортування деревини каучукового дерева, сировини для виготовлення
пластмас, хімічних сполук та реактивів, сировини для виготовлення добрив
азотних, фосфатних).
3. Товари легкої промисловості більше імпортуються, ніж
експортуються. Важливо, що обсяги експорту та імпорту у порівнянні з
іншими галузями невеликі (загальний обсяг експорту 1035,6 млн. дол. США,
що майже у 5 разів менший за товари рослинного походження, які є лише
частиною сільського господарства). Той факт, що обсяг імпорту текстилю
більший за експорт, свідчить про те, що внутрішній ринок не
задовольняється вітчизняним виробником, а якість українських товарів
нижча за ті, що імпортуються. Це негативна тенденція, оскільки товари
легкої промисловості є необхідними для життєдіяльності людей, і
залежність внутрішнього ринку від імпорту може становити загрозу для
національної безпеки.
4. Лісова промисловість має також невеликий обсяг (1471 млн. дол.
США експорту, 1654 млн. дол. США імпорту). Важливим є те, що
експортується більше готова продукція, а імпортується сировина. Це
означає, по-перше, що незважаючи на те, що в Україні є своя сировина, її
докуповують, по-друге, що в країні більше розвинута обробка деревини,
по-третє, що обслуговуючи внутрішній ринок, готові вироби також
постачаються за кордон.
5. Металургія є найбільшою за обсягом галуззю експорту (12815,7
млн. дол. США, 32,3 % від загального обсягу, імпорт у 4,78 рази менший за
обсягом). Це означає, по-перше, що внутрішній ринок України забезпечений
металом та похідними виробами, по-друге, що обсяг виробництва дуже
великий для внутрішнього ринку, а вироби мають високу якість.
6. Машинобудування (точне, устаткування, транспортне) також є
галуззю, у ній імпорт переважає експорт. Така ситуація спричинена
технологічною відсталістю виробництва та низькою якістю (у порівнянні з
такими країнами, як Японія, Північна Корея, США, країни Європи тощо).
7. Обсяг товарів інших галузей загалом – 990,7 млн. дол. США
експорту (2,49 %), 1070,8 млн. дол. США імпорту (2,35 %).
Обсяг експорту послуг на початок 2010 року становив 9598,3 млн. дол.
США, а імпорту - 5173,5 млн. дол. США. Порівнюючи сферу послуг та
сферу матеріального виробництва, чітко видно, що сфера послуг має значно
менший обсяг. Найважливішою причиною такої ситуації є те, що сфера
послуг в Україні дуже слабко розвинена і займає невелику частку
господарства країни у порівнянні з країнами заходу.
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Розглянемо торгівлю послугами за видами діяльності. Транспортні
послуги є найбільшим за обсягами експорту та імпорту видом послуг
(6305,6 млн. дол. США – експорт, 996,9 млн. дол. – імпорт). Трубопровідний
транспорт має найбільші обсяги (3755 млн дол. США) завдяки тому, що
українські нафто- та газо-проводи мають міжнародне значення (постачають
нафту та газ з Російської Федерації та країн центральної Азії до країн ЄС).
Інші види транспорту (за виключенням автомобільного) мають однаковий
обсяг експорту та трохи різняться за обсягом імпорту. Це пояснюється тим,
що вони забезпечують внутрішній ринок перевезень та здійснюють
міжнародні перевезення. Автомобільний транспорт має найменші показники
обсягу, оскільки він здійснює найменше всього міжнародних перевезень. Це
пояснюється економічною невигідністю перевезень на великі відстані:
великі ціни на пальне, відносно невеликий обсяг товарів, які можливо
транспортувати за один раз (у порівнянні з залізничним, морським,
повітряним транспортом). Технічні та професійні послуги займають друге за
обсягом місце, що пояснюється їхньою необхідністю для стабільного
функціонування інфраструктури. Також до цієї категорії можна віднести
послуги з ремонту. Інші послуги мають відносно малий обсяг. Серед них
можна виділити послуги зв’язку, фінансові послуги, комп’ютерні та
подорожі. Вони мають однаковий рівень експорту (приблизно 300 млн. дол.
США).
Аналізуючи такий розподіл наданих послуг, можна виділити головну
проблему цієї сфери малий обсяг (відносно до виробничої сфери). Для
зовнішніх зв’язків держави важливе значення має її економіко- і політикогеографічне положення, яке передбачає оцінку розміщення у певному
регіоні світу, рівень економічного розвитку й політичну орієнтацію сусідніх
країн, віддаленості від осередків конфліктів, які постійно спостерігаються у
світі тощо. Україна географічно розміщена у центральній частині Європи,
помірному поясі, де найбільшого розвитку досягла сучасна людська
цивілізація, перетинаються транспортні артерії, що простягаються із
Західної Європи у Східну та Азію. У політичному плані Україну відносять
до Східної Європи, як таку, що в складі колишнього СРСР будувала так
званий соціалізм. Сьогодні ж вона належить до постсоціалістичних держав,
оскільки зробила значні кроки у напрямку демократизації політичної
системи та становленні ринкової економіки.
З півдня Україна має вихід до внутрішніх Чорного та Азовського
морів, де через море її сусідами є Болгарія, Грузія та Туреччина. Перші дві
також належать до постсоціалістичних, а Туреччина – до країн з ринковою
економікою, що за рівнем розвитку наближається до західноєвропейських
держав. Негативний вплив на політико-географічне положення України
мали військові конфлікти в 90-х роках у Боснії й Герцоговині, Чечні, Грузії
та Молдові.
Зовнішня торгівля товарами та послугами в регіональному контексті
характеризується обсягом експорту та імпорту по кожному з регіонів.
Методом статистичного групування було виділено 5 груп за обсягами
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торгівлі товарами виробничої сфери та 5 груп за обсягами торгівлі
послугами, кожна з яких покаже розвиток господарства регіонів.
Регіони з найнижчим зовнішньоторговельним оборотом товарів (до
320 млн. дол. США обсягу): Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька,
Чернігівська, Волинська області (див. рис. 2). Обсяг імпорту у цих регіонах
приблизно дорівнює експорту. Загалом група характеризується дуже
малими обсягами торгівлі товарами, що означає їхню відсталість у розвитку
виробничої сфери господарства і слабку розвиненість регіонів в цілому.
Регіони з малим зовнішньоторгівельним оборотом товарів (від 320 до 700
млн. дол. США обсягу): Рівненська, Івано-Франківська, Херсонська,
Житомирська, Вінницька, АРК, Черкаська (див. рис. 2). Характерною рисою
групи є те, що імпорт (за обсягом) менший за експорт (приблизно на 100
млн. дол. США). Це означає, що регіони розвивають виробничий сектор та
економіку в цілому, але рівень їхнього розвитку все одно на досить
низькому рівні. Регіони з середнім зовнішньоторгівельним оборотом
товарів (700 до 1100 млн. дол. США): Полтавська та Харківська області
(див. рис. 2). Ці регіони мають специфічне співвідношення експортуімпорту, що пояснюється особливостями стану, розвитку виробничої сфери
господарства та потребами регіону у деяких видах матеріальних благ. Рівень
розвитку регіонів на середньому для країни рівні. Регіони з великим
зовнішньоторгівельним оборотом товарів (1400 – 3000 млн. дол. США):
Одеська, Миколаївська, Луганська, Запорізька області (див. рис. 2). Вони
характеризуються значними обсягами як експорту, так і імпорту. Розподіл
експорту та імпорту залежить від спеціалізації підприємств, які
розміщуються на території цих областей. Але загалом по областях
показники обсягів на дуже значному рівні. Регіони з найбільшим
зовнішньоторгівельним оборотом товарів (від 3000 млн. дол. США):
Дніпропетровська, Київська і Донецька області (див. рис. 2). Ці регіони
характеризуються найбільшими показниками обсягу експорту та імпорту
серед інших регіонів, вони є найрозвинутішими, центри цих областей є
найбільшими та найрозвинутішими містами України, їх підприємства є
найбільш потужними. Ці регіони лідирують завдяки: кількості підприємств
розміщених на їх території; високій якості товарів цих підприємств;
привабливості регіонів для інвестування; високій концентрації трудових
ресурсів та сировини для підприємств багатьох галузей матеріального
виробництва; найбільшим містам, які є адміністративними, науковими та
культурними центрами своїх регіонів та в масштабах країни.
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Рис. 2 – Зовнішньоторгівельний оборот товарами

Регіони з малим зовнішньоторгівельним оборотом послуг (40 – 100
млн. дол. США): Вінницька, Рівненська, Закарпатська,
Херсонська,
Львівська (див. рис. 3). Ця група характеризується такою тенденцією: чим
більший обсяг експорту, тим більша кількість підприємств (наприклад,
Вінницька – 40.8–61, Херсонська – 59,7–122, Львівська – 94,9–246). Ця
тенденція показує, що підприємства в цих областях не є потужними, і чим
більша їхня кількість, тим меншими вони є. Регіони з середнім
зовнішньоторгівельним оборотом послуг (100 – 200 млн. дол. США):
Миколаївська та Запорізька області (див. рис. 3). Регіони з великим
зовнішньоторгівельним оборотом послуг (200 – 400 млн. дол. США):
Харківська, Дніпропетровська області і АРК (див. рис. 3). Регіони з
найбільшим зовнішньоторгівельним оборотом послуг (більше 400 млн. дол.
США): Донецька та Київська області (див. рис. 3). Ці області є
найрозвиненішими за показниками торгівлі послугами завдяки тому, що: поперше, у цих регіонах велика кількість підприємств, серед яких є малі,
середні та великі, а, по-друге, обласні та районні центри є значними
культурними, науковими, економічними центрами в масштабах країни.
Важливим показником у територіальній диференціації є інвестування
в регіони, що показує перспективність розвитку того чи іншого регіону.
Також методом групування визначимо їх розподіл (дані станом на початок
2010 року).
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Рис. 3 – Зовнішньоторгівельний оборот послуг

Регіони з найнижчим рівнем інвестицій (до 220 млн. дол. США):
Чернівецька, Кіровоградська, Тернопільська, Чернігівська, Миколаївська,
Вінницька, Херсонська, Житомирська, Хмельницька області (див. рис. 4). Ці
регіони характеризуються найменшим обсягом інвестицій. На жаль, це
свідчить про те, що інвестори не вважають їх перспективними (можливо, їх
не задовольняє соціально-економічне становище регіонів). Регіони з малим
рівнем інвестицій (від 220 до 500 млн. дол. США): Черкаська, Сумська,
Рівненська, Волинська, Закарпатська, Полтавська області (див. рис. 4). Ці
регіони інвестуються в малому обсязі. Вони вважаються мало
перспективними, що пояснюється географічними факторами (соціальноекономічними, кліматичними, туристичними та рекреаційними тощо).
Регіони з середнім рівнем інвестицій (від 500 до 1000 млн. дол. США):
Луганська, Івано-Франківська, Запорізька області та АРК (див. рис. 4). Ці
регіони інвестуються в середньому обсязі по Україні. Вони розвиваються і
представляють інтерес для інвесторів. Регіони з великим рівнем інвестицій
(від 1000 до 1600 млн. дол. США): Одеська, Львівська області (див. рис. 4).
Ці регіони інвестуються значно більше інших насамперед завдяки їхнім
економічним характеристикам та привабливості з точки зору інвестування в
підприємницьку діяльність. Одеська область має переваги завдяки виходу у
Чорне море та розміщенню основних портів України, Львівська – завдяки
своєму культурному, рекреаційному та сільськогосподарському значенню).
Регіони з найбільшим рівнем інвестицій (більше 1600 млн. дол. США):
Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Київська області (див. рис. 4). Ці
регіони інвестуються найбільше і мають найбільший інтерес для інвесторів.
Це пояснюється тим, що центри областей – великі культурні, економічні,
наукові населені пункти в масштабах країни; регіони характеризуються
великим ресурсним потенціалом, що сприяє розвитку виробничої сфери
економіки, а також великою кількістю та густотою населення, що є
сприятливою умовою для розвитку сфери послуг.
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Рис. 4 – Обсяг інвестицій в регіонах

Загалом зовнішньоекономічна діяльність України до початку кризи
мала стабільні темпи зростання інвестицій та торгівлі (як послугами, так і
товарами). Під час кризи та на початку виходу з неї, обсяги торгівлі та
інвестицій різко зменшилися, та ще й досі не вийшли на докризовий рівень.
Серед головних проблем та перешкод на шляху розвитку
зовнішньоекономічної діяльності можна виділити:
• Недосконалість законодавства в сфері здійснення ЗЕД.
• Слабко розвинена транспортна інфраструктура, а саме автомобільна
(низька якість автошляхів).
• Цінова політика паливної сфери (ціни на бензин, газ, гас, дизель,
керосин), яка робить перевезення дорогими.
• Не розвинуті ринкові відносини, існування олігархії (неофіційно),
монополії в деяких сферах діяльності (неофіційно), що ускладнює
інтеграцію зарубіжних підприємств на вітчизняний ринок та відкриття
нових.
• Нестабільна політична ситуація, що виражається в позачерговій зміні
складу парламенту та уряду, зміні політики керівництва в сфері економіки.
• Соціальні негаразди, які випливають з роздроблення українського
соціуму (захід-схід), високого рівня злочинності, корумпованості інститутів
влади.
Фактори, які сприяють розвитку зовнішньоекономічної діяльності:
географічні (вигідне геополітичне положення, сприятливі кліматичні умови,
тощо) та економічні (показники розвитку деяких галузей виробничої сфери
періоду УСРСР були на дуже високому, світовому рівні).
Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності:
o Подолання економічної кризи дозволить інвесторам впевнитись у
стабільності економіки України, тим самим стимулюючи їх до інвестиційної
діяльності.
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o Вдосконалення законодавства цієї сфери дасть змогу повністю
регламентувати та систематизувати здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, тим самим впевнити іноземних підприємців та інвесторів у
прозорості цієї сфери економіки України та спростити процес проведення
ЗЕД.
o Завдяки проведенню Євро-2012 країна отримала шанс на розбудову
власної інфраструктури, також це заохотило інвесторів вкладати кошти в
українську економіку.
o Розвиток сфери послуг та виведення її на ключове місце у розподілі
господарства (на кшталт постіндустріальних країн) дозволить збільшити
обсяг торгівлі послугами та виведе її на такий же рівень, як і торгівля
товарами. Також це впевнить інвесторів у тому, що економіка країни має
якісний характер розвитку.
o Визначеність у проведені зовнішньої політики країни (мається на увазі
певний курс на зближення з певними країнами, політичними союзами) чітко
визначить партнерів України по зовнішньоекономічній діяльності та
дозволить стабільно розвивати відносини з ними, не розпилюючись на
велику кількість інших.
o Розвиток перспективних галузей господарства, які надають країні
перевагу серед інших (рекреаційне господарство Карпат, АРК, територій на
березі Чорного та Азовського морів; потужні галузі агропромислового
комплексу, які є такими завдяки кліматичним умовам; важкі та легкі галузі
промисловості) при підвищені якості (а не кількості) товарів, виведе країну
на нові, або погано освоєні ринки збуту.
Висновки. Існуючий в Україні геоекономічний потенціал може
забезпечити їй належне місце у світовому господарському комплексі. На
нашу думку, керуючим органам влади необхідно знайти можливості
забезпечити вигоду від глобалізації, перетворити глобальну ринкову силу в
продуктивну саме для національної економіки, комплексно використати
комбінацію глобалізації з регіональною самодостатністю при повному
забезпеченні національних інтересів. Необхідним є значне розширення
вигідних зовнішніх економічних зв’язків, особливо у західному напрямку,
що дасть можливість впроваджувати світові досягнення науки й техніки у
всіх сферах і галузях господарства шляхом створення спільних підприємств,
придбання сучасного обладнання і технологій для модернізації
промисловості, сільського господарства, транспорту тощо. Вирішення цих
завдань дасть можливість раціонально використати економічний потенціал
України, підвищити обсяг та якість продукції і послуг, розв’язати екологічні
проблеми, підвищити рівень життя населення.
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ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕ ТУРИЗМУ В
ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ХОРВАТІЇ
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програми

розвитку

туризму,

Актуальність дослідження. Сьогодні туризм є важливою складовою
економіки більшості країн світу. У господарському комплексі Хорватії
туризм має особливо важливе значення. Протягом 2006-2011 років
спостерігається стійка позитивна динаміка відвідувань туристами країни, а
2011 рік, не зважаючи на проблеми у світовій економіці, виявився
надзвичайно вдалим для неї. За результатами 2012 року Хорватія здобула
нагороду Британської асоціації туристичних агентів (АВТА) як провідна
туристична дестинація та була обрана місцем проведення своєї щорічної
конференції, яка відбудеться у жовтні 2013 року в Дубровнику. З першого
червня цього року Хорватія, чия незалежність є ровесницею української,
стане повноправним членом Європейського Союзу.
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Постановка проблеми. Розвиток туризму Хорватії забезпечується
унікальним
природно-ресурсним
потенціалом,
етнокультурними
особливостями хорватського народу, потужною інфраструктурою та
ефективною політикою держави щодо підвищення якості туристичних
послуг та просування національного продукту на міжнародний ринок.
Зважаючи на позитивний результат туристської політики, яку здійснює уряд
Хорватії, її досвід може стати корисним для України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Туристськокраїнознавчому аналізу Хорватії присвячені праці Б.Шварца, А.Сабо,
Л.Городнянської, М.Сартакової, П.Летчера, В.Стафійчука, І.Дубович,
І.Дахна та ін.
Мета статті полягає в оцінці місця туристичної сфери в
господарському комплексі країни та аналізі політики, яку проводить
держава в галузі туризму.
Виклад основного матеріалу. Ще півстоліття тому в структурі
зайнятості Хорватії переважало сільське господарство. Сьогодні країна має
сучасну економіку, де 70 % ВВП та зайнятості припадає на сферу послуг.
Головну нішу в цьому секторі займає туризм. Для ефективного
функціонування та розвитку туризму в країні створено потужну систему
органів управління. Вищим законодавчим органом в галузі туризму є
Міністерство туризму, яке відповідає за стратегію і політику щодо розвитку
туризму на національному рівні та регулює туристичний бізнес загалом.
Вищим виконавчим органом є Комітет з туризму, діяльність якого
спрямована на прийняття законодавчих та інших нормативних актів, а також
контроль виконання завдань з різних аспектів туристичної діяльності.
Відповідальним за просування туристичного продукту країни на світовий
ринок є Хорватське туристичне співтовариство. На регіональному та
місцевому рівнях країни діє велика кількість відділів та рад з питань
туризму, компетенцією яких є забезпечення розвитку туризму та індустрії
гостинності, наприклад, вирішення питань щодо присвоєння певного класу
готелям. Міністерство туризму також співпрацює з низкою некомерційних
організацій та професійних асоціацій (наприклад, асоціацією туристичних
агентств, готелів, кемпінгів), що регулюють туристичну діяльність у
приватному секторі [2].
Туризм є дуже важливою складовою економіки Хорватії. За даними
Національного бюро статистики у 2011 році він склав майже три чверті всіх
експортних доходів країни від послуг (72,5%). Безпосередній внесок
туристичної галузі у ВВП країни в 2011 році становив 32,687 млн. HRK
(хорватських кун), тобто 11 % від загального обсягу ВВП Хорватії. За
прогнозами цей показник зростатиме на 4,7 % щорічно і сягне 54,461 млн.
HRK у 2022 році (13,4 % ВВП) [6].
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Безпосередня зайнятість в сфері туризму у 2011 році становила 135,5
тис. робочих місць (12,3% від загальної кількості працівників). Прогнозується що до 2022 року що цей показник зростатиме на 1,1 % щорічно і сягне
160 тис. робочих місць (Рис.1).
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Рис. 1 – Динаміка зайнятості в галузі туризму Хорватії (тис. осіб)

Основою розвитку туризму є капіталовкладення. Основними
джерелами фінансування туризму в Хорватії є державний бюджет та кошти
від приватних та державних компаній. Значна частина цих коштів йде на
рекламну діяльність. За даними WTTC, обсяг інвестицій у сферу туризму в
2011 році склав 7,7 млн. HRK, або 11,4 % від його загального обсягу.
Протягом наступних десяти років прогнозується зростання показника
інвестицій на 5,2 % щорічно. Тобто у 2022 році їх обсяг становитиме 14,7
млн. HRK (Рис.2) [6].
У структурі туристичної сфери Хорватії надходження від подорожей з
метою відпочинку та бізнес-туризму у 2011 році становили відповідно 90,6
% (61,6 млн. HRK) та 9,4 % (6,4 млн. HRK) (згідно даних WTTC). До 2022
року очікується їх зростання відповідно до 104,1 млн. HRK та 8, 3 млн.
HRK. З іншого боку, щодо структури доходів від міжнародного та
внутрішнього туризму, то у 2011 році вони становили 82,9 % та 17,1 %
відповідно. За даними Національного бюро статистики на сьогоднішній день
в Хорватії спостерігається стійке зростання чисельності іноземних туристів
зі щорічним зростанням у середньому на 3,3 %.
Хорватія є однією з країн Балканського півострова, тому у того, хто
ніколи не відвідував країну, відразу складається думка, що країна має багато
спільних рис з сусідами (Албанією, Болгарією, Чорногорією та Боснією і
Герцеговиною). Звісно деякі культурні і мовні подібності існують, проте
Хорватія має явно виражену прозахідну орієнтацію. Це, зокрема,
підтверджується структурою туристичних потоків: понад 76 % іноземних
туристів, що відвідують країну, приїжджають з країн-членів ЄС, причому
близько 50 % туристичного потоку — з чотирьох європейських країн:
Німеччини, Італії, Словенії та Австрії [3, с.32].
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~263~
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

2022

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-

Рис. 2 – Обсяг інвестицій в туризм Хорватії (млн. HRK)

У рейтингу країн світу за Індексом конкурентоспроможності сектора
подорожей та туризму 2013 (Travel and Tourism Competitiveness Index 2013),
який опублікований аналітичною групою Всесвітнього економічного
форуму
(ВЕФ),
Хорватія
займає
81
позицію.
З
факторів
конкурентоспроможності, за якими в звіті оцінюються країни, досить
сильними сторонами Хорватії є можливість швидко відкрити свій бізнес,
якість
інфраструктури,
особливо
доріг
та
телекомунікаційної
інфраструктури, наявність новітніх технологій, охорона здоров’я та якість
початкової освіти. У свою чергу, значний негативний вплив мають тягар
державного регулювання та ефективність правової системи, витік мізків за
кордон, ступінь підготовки кадрів та все ще низька цінова
конкурентоспроможність. Нагадаємо, що індекс конкурентоспроможності
сектору подорожей та туризму складається кожні два роки і охоплює 144
країни (2013 р.). При його підготовці використовується комбінація даних із
загальнодоступних джерел та інформації від міжнародних організацій та
експертів у галузі подорожей і туризму. Крім аналізу причин розвитку
сектору подорожей та туризму в різних країнах, звіт також надає картину
загального стану галузі на міжнародному рівні і аналізує її роль у
прискоренні глобального економічного зростання. Так, цього року
ключовою темою доповіді стало «Скорочення бар'єрів для економічного
зростання та створення робочих місць». Автори дослідження вказують, що в
сучасній економіці на сектор подорожей і туризму припадає одне з 11
робочих місць у світі, що доводить стійкість сектору під час глобального
економічного спаду, і перетворює його в ключовий фактор
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високоефективної диверсифікованої економіки для країн, що розвиваються
[1].
Це добре розуміє й уряд Хорватії, адже Міністерством туризму
Хорватії розроблено низку програм метою яких є перетворення країни на
одну з провідних атракцій Європи. Так, у співпраці з Міністерством моря,
транспорту та інфраструктури підготовлено Стратегію розвитку морського
туризму2009-2019. Морський туризм є особливо цінним сегментом туризму
в Хорватії. Він складає 10% прибутків від туризму в країні та має значний
потенціал для розвитку. Отже, концепція розвитку морського туризму в
Хорватії передбачає реалізацію таких основних положень:
1. Раціональне використання природних територій для розбудови
морської інфраструктури, так як концентрація великої кількості портів, а як
наслідок і туристів, на обмеженій території може призвести до згубного
впливу туризму на природні ресурси; сприяння маркетингу морського
туризму: ярмарки, фестивалі в морському стилі, творчі програми тощо.
2. Збільшення потенціалу прийому суден шляхом модернізації
існуючих портів та будівництва нових потужностей. У плановому періоді до
2015 року передбачається будівництво 33 655-ти нових причалів, з яких
25755 в морі і 7900 на березі. Таким чином їх загальна кількість
становитиме 54675. Планується спорудження наступних високоякісних
причалів: Порто Барос в Рієці, Мандаліна в Шибенику, Маріна в Спліті,
Слано та Вела Лука в Дубровнику та ін. Найбільш інтенсивний сценарій
розвитку має Істрія — планове зростання загальної потужності на 309,5 %.
3. Створення морської навігаційної системи з метою запобігання
аварій суден, що стане порівняльною перевагою Хорватії при виборі
туристами місця подорожування; оснащення портів та суден пристроями
для захисту вод від забруднення; впровадження екологічних стандартів.
4. Створення бази даних та ведення статистики щодо динаміки
морського туризму; фінансова підтримка інноваційних проектів у сфері
морського туризму задля збільшення конкурентоспроможності країни в цій
галузі на міжнародному ринку; робота над привабливістю професій в цій
сфері.
Отже, морський туризм в Хорватії розвиватиметься в двох напрямках:
захист природних територій, що мотивують туристів відвідати країну, з
одного боку, та будівництво портів з найвищими екологічними стандартами
в менш цінних районах з іншого. За прогнозами, у 2019 році морський
туризм принесе країні дохід в розмірі 15 млрд. HRK [4].
Для розвитку культурного туризму Міністерство туризму Хорватії
розробило Стратегію розвитку культурного туризму. Багатство історичної
спадщини, пам'ятки світового значення, що знаходяться під захистом
ЮНЕСКО, численні музеї, фестивалі як основа для туристичних програм —
це величезний, але ще не до кінця використаний потенціал хорватської
пропозиції. Зростання рівня освіти, чисельності мандрівників старшого віку,
які проявляють більший інтерес до культури, ніж до "сонця і моря" та
бажання повніше використовувати вільний час — головні причини
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зростання інтересу до культурного туризму. Про те, щоб ресурси культури
перетворилися на туристичний продукт будуть піклуватися і діячі культури,
і самі туристичні фірми, і працівники готелів, і система туристичних
об'єднань. Спільними зусиллями вони планують перетворити культурні
пам'ятки і події в турпродукт та рекламувати його на внутрішньому і
зарубіжному ринках.
Хорватським туристичним співтовариством була розроблена програма
"Крок до успіху", яка передбачає державне кредитування реконструкції
старовинних і самобутніх будинків, приватних апартаментів і невеликих
сімейних готелів, відновлення цінних, з туристичної точки зору, об'єктів, а
також підтримку та розвиток культурної спадщини, старовинних звичаїв та
ремесел. Завдяки фінансовим пільгам та професійній підтримці додатковий
стимул отримає агротуризм. Важливо, що уряд також надає підтримку
розвитку сфери туризму за рахунок зниження розмірів податків у даній
галузі [5].
Висновки. Сьогодні галузь туризму Хорватії – це майже три чверті всіх
експортних доходів країни від послуг. Головна мета туристичної політики
Хорватії - підвищення якості туристичних послуг та просування
національного продукту на міжнародний туристичний ринок. Цьому сприяє
раціональна організаційна структура управління туризмом, зокрема на
регіональному та локальному рівнях а також активна співпраця державних
органів та громадських організацій. Загалом Хорватія є дуже перспективною
в плані розвитку туризму, адже її уряд, робить ставку на сталий розвиток
туризму і розуміє, що він можливий лише за умови планового підходу та
координації діяльності всіх суб’єктів господарювання даної галузі
економіки країни. Україна також має всі передумови для перетворення
туризму в одну з найприбутковіших сфер національної економіки. Потрібна
лише зважена туристична політика уряду, а тому варто вивчати можливості
адаптації позитивного досвіду інших країн, зокрема Хорватії.
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СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ
ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Ключові слова: продовольча безпека, загрози, індикатор ємності внутрішнього
ринку, імпортозалежність, рівень життя, якість харчування

Вступ. Постановка проблеми. Для України проблема продовольчої
безпеки набуває особливої гостроти, що пов’язано з подіями в ХХ столітті,
протягом якого наша держава пережила кілька революцій, війн, голод у 30х і 40-х роках, черги за продуктами у 80-х роках, радіоактивне забруднення
значної території країни внаслідок Чорнобильської аварії, відсутність
повноцінного харчування у більшої частини населення через бідність у 90х роках, скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції
більше ніж удвічі в останні десятиліття минулого століття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На актуальність проблеми
продовольчої безпеки вказують численні теоретичні і практичні
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед них можна
виділити праці вчених-економістів та аграрників, які внесли посильний
вклад у розробку теоретичних основ та прикладних аспектів проблеми
національної безпеки. Найбільш вагомий внесок зробили Білик Ю. Д., Бойко
В. І., Борщевський П. П., Власов В. І., Гойчук О. І., Гудзинський О. Д.,
Запотоцький С. П., Лисецький А. С., Мезенцева Н. І, Олійник Я. Б.,
Паламарчук М. М., Пістун М. Д., Шевченко О. О. Проте дослідження
зазначеної проблеми, з позицій регіонального аспекту, не можна назвати
вичерпаними, оскільки Україна стикається з новими загрозами для її
продовольчої безпеки. Численні методики визначення стану продовольчої
безпеки країн зводяться до аналізу фізичної та економічної доступності
продуктів харчування. На сьогоднішній день важливою характеристикою
для продовольчого забезпечення країни стає якість продуктів харчування.
Формування цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є
суспільно-географічний аналіз загроз продовольчій безпеці України,
визначення рівня фізичної та економічної доступності продуктів харчування
для населення країни.
Виклад основного матеріалу. Забезпечення продовольчої безпеки
країни пов’язано з певними ризиками, які можуть суттєво її послабити. До
них відносяться: - макроекономічні ризики, спричинені погіршенням
кон’юнктури світових цін на окремі товари українського експорту та
підвищенням цін на імпортні продовольчі товари; - природні і техногенні
ризики;- технологічні ризики;- агроекологічні ризики;- соціальні ризики,
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обумовлені рівнем життя населення, в тому числі – розривом між рівнем
життя на селі і в місті; - торгово-економічні ризики;.-політичні ризики.
Забезпечення національної продовольчої безпеки пов’язано з
подоланням впливу негативних факторів, які формують загрозу
продовольчої безпеки, та ведуть до зменшення кількості, відсутності чи
погіршенню харчової та енергетичної цінності основних видів харчових
продуктів.
На сьогодні в Україні джерелами загрози продовольчій безпеці є: перевищення величини порогу насичення внутрішнього ринку імпортною
продукцією за деякими групами товарів; - низький рівень
платоспроможного попиту населення на харчові продукти; - цінові
диспропорції на ринку між ціною сировини та готових продуктів
харчування; - порушення стабільності фінансово-кредитної системи; недостатній рівень розвитку інфраструктури внутрішнього ринку;відставання в інноваційній сфері;- низька якість продуктів харчування
Нині існує близько 200 визначень поняття «продовольча безпека».
Проте всі вони зводяться до можливості для кожної людини мати потрібні
для її нормального інтелектуального і фізичного розвитку обсяги
різноманітного харчування (фізична доступність) у будь-який час від
народження до останніх днів життя за наявності відповідних економічних
умов (економічна доступність).
Таблиця 1 – Оцінка ємності внутрішнього ринку у 2011 році, (у тис. т)
Ємність внутрішнього ринку
2011
2010
Хліб і хлібопродукти (у
перерахунку на борошно)
М'ясо і м'ясопродукти
Молоко і молокопродукти
Риба і рибопродукти
Яйця (млн. шт.)
Овочі та баштанні
Плоди, ягоди та виноград
Картопля
Цукор
Олія рослинна всіх видів

2011 рік у відсотках
до 2010 року

5046,8

5105,9

98,8

2339,4
9363,0
614,3
14165,0
7440,0
2405,0
6368,3
1758,3
625,3

2384,0
9469,8
667,0
13279,6
6581,3
2203,2
5913,8
1704,0
680,0

98,1
98,9
92,1
106,7
113,0
109,2
107,7
103,2
92,0

Межа продовольчої безпеки знаходиться за різними оцінками на рівні
імпорту продовольства від 18% до 35% від загальної потреби. За даними
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України
зовнішньоторговельний обіг основних видів продукції харчової та
переробної промисловості за 2011 рік склав 11845,6 млн. дол. США, що
порівняно з відповідним періодом 2010 року більше на 18,8%.
Зовнішньоторговельне сальдо позитивне і дорівнює 3043,6 млн. дол. США,
що становить 141% порівняно з аналогічним періодом 2010 року:
експортовано товарів на суму 7444,6 млн. дол. США, а імпортовано на суму
4401 млн. дол. США доларів. З наведених даних можна зробити висновок,
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що Україна не має імпортозалежності у продовольчому забезпеченні. В 2011
році негативне зовнішньоторгівельне сальдо спостерігалось лише для риби і
рибопродуктів. Зрозуміло, що імпортозалежність України зумовлює
зростання цін на продукти харчування.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України
у 2011 році обсяги імпорту м’ясної та молочної продукції в Україну
скоротилися завдяки зростанню вітчизняного виробництва. Зокрема, імпорт
м’яса в Україну скоротився на 132 тис. т, а молока – на 25 тис. т. У 2010 р. в
Україну імпортували м’ясо в обсязі 246 тис. т із Бразилії, Польщі та
Німеччини. Але Україна й експортувала м’ясо – у 2011 році в обсязі 80 тис.
т до Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови – переважно свинину та курятину.
Імпорт молока та молокопродуктів переважно з Росії, Польщі, Білорусі,
Франції та Німеччини за 2010-2011рр. зменшився на 25 тис. т і на кінець
2011 р. склав 248 тис. тонн. Отже, в останні роки на внутрішньому ринку
продовольства зросла кількість української продукці, а імпортної скоротилася. Україна підтримує тісні зовнішні зв'язки з багатьма країнами ,
забезпечуючи експорт-імпорт продовольства.
Руйнування вітчизняного сільського господарства в результаті
збільшення імпорту можна визначити як одну із загроз продовольчої
безпеки. Друга загроза продовольчої безпеки полягає в тому, що імпортна
продовольча продукція, яка імпортується в Україну, в більшості випадків є
дешевою і неякісною.
Політика імпортозаміщення – це мета заходів з підтримки
вітчизняного виробника. Основні заходи затверджені у постанові Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 2011 року № 1130 «Про затвердження
Державної програми розвитку внутрішнього виробництва».
Індикатор ємності внутрішнього ринку розраховується як добуток
річного середньодушового споживання певного продукту та середньорічної
чисельності населення, і є важливою складовою для складання балансів
попиту і пропозиції та визначення продовольчої незалежності за окремим
продуктом.
Порівняно з попереднім роком у 2011 році відбулося збільшення
ємності внутрішнього ринку за п’ятьма групами продовольства: «овочі та
баштанні» – на 13,0 %, «плоди, ягоди та виноград» – на 9,2, «картопля» – на
7,7, «яйця» – на 6,7 та «цукор» – на 3,2%.
Разом з тим, зниження середньодушового споживання призвело до
скорочення ємності внутрішнього ринку за такими групами продовольства:
«хліб і хлібопродукти» – на 1,2%, «м'ясо і м’ясопродукти» – на 1,9, «молоко
і молокопродукти» – на 1,1, «риба і рибопродукти» – на 7,9, «олія рослинна»
– на 8%.
Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його
купівельної спроможності, у 2011 році, як і у попередні роки,
здійснювалося, в основному, за рахунок продукції вітчизняного
виробництва.
Найбільш уразливими позиціями, з точки зору імпортозалежності
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залишаються позиції «риба та рибопродукти», «плоди, ягоди та виноград»,
«олія рослинна всіх видів».
Значний відсоток імпорту по групі «олія рослинна всіх видів»
обумовлений ввезенням тропічних олій, які не виробляються в Україні
(пальмова, кокосова олії тощо), але широко використовуються при
виробництві продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняними
підприємствами. При цьому внутрішній попит на олію соняшникову
повністю забезпечувався за рахунок власного виробництва.
У 2011 році частка імпорту риби і рибопродуктів у внутрішньому
споживанні порівняно з попереднім роком скоротилася на 4,9 відсоткових
пункти, проте це відбулося на фоні середньодушового зменшення
споживання цієї продукції, обумовленого низьким платоспроможним
попитом населення.
Основну частину імпорту плодово-ягідної продукції складають
екзотичні види фруктів (цитрусові, банани тощо). У 2011 році проти
попереднього року імпорт бананів зріс на 15,4 відсотка, цитрусових – на
13,8 відсотка. У той же час за вказаний період імпорт яблук скоротився у
два рази.
Позитивним моментом стало зменшення частки імпорту у
внутрішньому споживанні м'яса і м’ясопродуктів та плодово-ягідної
продукції відповідно на 5,5 та 3,0 відсоткових пункти, що, в основному,
стало наслідком збільшення вітчизняного виробництва вказаної продукції.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України зростає. Українці
споживають близько 90% вітчизняних продуктів.
Основну
загрозу
продовольчій
безпеці
становить
низька
платоспроможність населення. Крім того, про проблему у продовольчому
забезпеченні свідчить структура витрат у домогосподарствах.
Диференціація рівня життя населення України відображена в таблиці
3. За останнє десятиліття частка людей з доходами нижчими за
прожитковий мінімум скоротилася до достатньо низького рівня - з майже
80% населення на початку 2000-х (2001 р .- 80,2%, 2005р. - 55,5%,) до 7,8% у
2011. Проте цей показник подекуди суттєво відрізняється по регіонам.
Максимум – у Хмельницькій, Закарпатській, Житомирській, Рівненській,
Тернопільській областях. Мінімальна частка серед областей України –
Київська, Донецька, Запорізька області. Наявний дохід на душу населення
також відмінний за регіонами. Найвищі доходи мають жителі
Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської та Донецької
областей. Висока диференціація доходів пов’язана з нерівномірним
розташуванням в регіонах видобувної або важкої промисловості. Відповідно
робітники промисловості та фінансів отримують більшу заробітну плату у
порівнянні з робітниками сільського господарства.
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Таблиця 2 – Розрахунок імпортозалежності за групами продовольства у 2011 році
(у тис. т)

Хліб і хлібопродукти
перерахунку на борошно)
М'ясо і м'ясопродукти
Молоко і молокопродукти
Риба і рибопродукти
Яйця (млн. шт.)
Овочі та баштанні
Плоди, ягоди та виноград
Картопля
Цукор
Олія рослинна всіх видів

(у

Імпорт продуктів
у 2011 році у
перерахунку на
основний продукт

Ємність
внутрішнього
ринку у 2011 році

85,6
244
257
410,0
51,9
285,0
1163,0
41,0
269,3
249,0

Відсоток імпортозалежності, %
2011

2010

5046,8

1,7

2,6

2339,4
9363,0
614,3
14165,0
7440,0
2405,0
6368,3
1758,3
625,3

10,4
2,7
66,7
0,4
3,8
48,3
0,6
15,3
39,8

15,9
2,9
71,6
0,9
4,7
51,3
0,5
20,5
46,9

Те саме стосується і розподілу середньої заробітної плати за
регіонами. Рівень зареєстрованого безробіття є достатньо високим. У
дослідженні використано дані про рівень безробіття обраховані за
методологією МОП. Зазначена методологія, як відомо в 2-3 рази вища за
рівень визначений Держкомстатом України. Найбільше безробітних у
Вінницькій, Тернопільській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській
областях. Мінімум – у Одеській та Луганській областях, АР Крим.
З використанням методу ранжування регіони України було згруповано
у три групи:
регіони з умовно високим рівнем життя населення(ранг 13-33):
Дніпропетровська,
,Донецька,
Запорізька,
Київська,
Луганська,
Миколаївська, Харківська.
регіони з середнім рівнем життя населення (близьким до середньо
українського (ранг 33-53):АР Крим, Львівська, Одеська, Полтавська,
Сумська.
регіони з рівнем життя нижчим за середній (ранг 53-73): Вінницька,
Волинська,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Кіровоградська,
Хмельницька, Черкаська.
регіони з низьким рівнем життя (ранг 73 і вище): Закарпатська,
Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька.
Про низьку фізичну доступність продуктів харчування свідчить аналіз
структури сукупних витрат домогосподарств за 2011 рік. Для всіх регіонів
України є характерним явище, коли на продукти харчування витрачається
більше половини бюджету. Це свідчить, що рівень доходів не спів ставний з
рівнем цін на ринку продовольства. Граничним значенням є 60% сукупних
витрат. У 5 областях спостерігалося перевищення граничного значення
(Волинська, Рівненська, Херсонська, Львівська та Одеська області).
Найменша частка – у Запорізькій та Миколаївській областях.
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Реальну загрозу продовольчої безпеки держави також становить
низький рівень доходів населення, який обмежує можливість забезпечення
достатнього обсягу виробництва й споживання необхідної кількості
продовольства, недостатня харчова цінність раціону харчування населення в
порівнянні з нормативами й висока частка видатків на продовольство
населення в структурі видатків сімейного бюджету, що свідчить про
незбалансованість структури споживання.
Тісна залежність існує також між продовольчою і соціальною
безпекою. Останнім часом соціально-економічна ситуація в багатьох
країнах, в тому числі і в Україні, докорінно змінює життя населення.

9,2
10,7
6,6
4,4
11,4
11,3
4,9
9,1
3,2
8,1
5,8
8,7
5,6
10,1
5,1
11,9
6,2
11,8
4,9
9,8
18,4
6,0
9,5
9,8
7,8

19

18231,0

14
20
10
2
22
21
3
13
1
11
7
12
6
18
5
24
9
23
3
16
25
8
14
16

19090,8
16657,7
24302,4
21258,2
18716,4
15002,4
23684,9
17732,6
22520
18039,2
20879,9
19240,2
20040,7
18878,4
20917,4
17326,2
19101,0
16351,3
21787,8
17654,3
18386,1
18246,3
15992,5
19465,0
21637,9

17

2678

12
22
1
5
14
25
2
19
3
18
7
10
8
13
6
21
11
23
4
20
15
16
24
9

2396
2292
3064
3036
2314
2069
3155,4
2213
2761
2114
3346
2243,6
2448,24
2387
2481
2211
2177
1870,57
2060
1970
2390
2155
1985
1711
2633

Рівень
зареєстрованого
безробіття
**(%)

ранг

10,4

Середня
заробітна плата
(грн..)

ранг

Автономна Республіка
Крим
Вінницька обл.
Волинська обл.
Дніпропетровська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл..
Івано-Франківська обл.
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
Чернівецька обл.
Чернігівська обл.
Україна

Наявний
дохід на
одну
особу
(грн.)

ранг

Назва регіону

Частка
населення
з
доходами
нижчими
за
прожитковий
мінімум*
(%)

Ранг

Таблиця 3 – Диференціація життєвого рівня населення у 2011 році

6

6,1

2

9
13
3
4
12
21
2
15
5
19
1
14
8
11
7
16
17
24
20
23
10
18
22
25

9,7
8,3
6,8
9,6
10,0
9.6
7,2
8,7
6,7
8,6
6,6
7,7
8,1
6,0
9,2
10,4
8,6
10,4
7,0
9,0
8,8
9,2
8,2
10,4
7,9

21
11
5
19
22
19
7
14
4
12
3
8
9
1
17
22
12
22
6
16
15
17
10
22

Сума
рангів

44
56
66
19
30
70
86
14
61
13
60
18
44
31
43
35
83
49
92
33
75
65
59
70
72
44

*914,1 грн в 2011 році
** За методологією МОП, у % до економічно активного населення (15-70 років)

Сучасна особливість бідності в виділенні «соціальної» бідності, коли
працюючий громадянин не в змозі забезпечити себе і свою родину
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достойним рівнем життя, в тому числі і продуктами харчування. За межею
прожиткового мінімуму в Україні у 2000 році опинилось 80,2 % населення,
в 2001 – 82,7 %, у 2012 році – 7,8%.
За даними Держкомстату, у 2011 році сукупні витрати
домогосподарств становили 3456,01 гривні на місяць, що на 12,5 відсотка
більше проти попереднього року. Із загальної суми домогосподарства
витрачали на харчування 1836,69 гривні на місяць проти 1639,92 гривень у
2010 році.

Рис. 1 – Диференціація життєвого рівня населення у 2011 році

Таким чином, індикатор доступності продуктів харчування у
минулому році становив 53,1 відсотка при його 60-ти відсотковому
граничному критерії. Порівняно із попереднім роком цей показник
покращився на 0,3 відсоткових пункти.
У загальній структурі витрат на продукти харчування найвищу питому
вагу займали витрати на: м'ясо і м’ясопродукти – 23 відсотки (421 грн. на
домогосподарство), хліб і хлібопродукти, молоко і молочні продукти – по
13 відсотків кожна група (245 грн.), овочі – 10 відсотків (176 гривень).
Найменшу частину сукупних витрат витрачали на придбання
продуктів харчування домогосподарства міст Києва (44,6 відс.), Севастополя
(48,1 відс.), Запорізької (47,6 відс.) та Миколаївської (48,3 відс.) областей.
Водночас у 5 регіонах України, а саме: у Волинській, Рівненській,
Херсонській, Львівській та Одеській областях частка витрат на харчування
перевищувала встановлений граничний критерій для цього індикатора.
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Поряд з соціально-економічними та природними чинниками
формування продовольчої безпеки варто виділити й екологічні чинники. Це
чинники, що характеризують вплив середовища на продовольчий комплекс.
Урахування екологічних факторів сьогодні є дуже важливим, тому що
надмірне використання добрив і пестицидів, вже сьогодні призвело до
забруднення навколишнього середовища та негативного впливу на здоров’я
людей.
Небезпекою для здоров’я населення є підвищений рівень забруднення
продуктів харчування
радіонуклідами.
В приватних
підсобних
господарствах на забрудненій території продукти харчування формують
понад 90% загальної дози опромінення людини. Для отримання чистої
продукції необхідно вкладати значні кошти, що зумовлює зростання
собівартості продуктів харчування.
Відомо, що одним з головних наслідків Чорнобильської аварії є
радіонуклідне забруднення майже 9% сільськогосподарських угідь України
(понад 3 млн га).Сьогодні, на пізній фазі аварії на ЧАЕС, основним
джерелом надходження в організм людини довгоживучих техногенних
радіонуклідів (цезію та стронцію), що формують дозу внутрішнього
опромінювання, є, переважно, продукти харчування і питна вода .У перший
період наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – основним елементом
забруднення сільськогосподарської продукції був йод-131, який надходив в
організм людини головним чином з молоком, у меншій кількості – з
овочами. Сьогодні унаслідок поширення на території України
радіоактивного забруднення, хоч і меншої інтенсивності, радіоактивно
забрудненою продукцією можна вважати також овочі, м’ясо- та
рибопродукти, дари лісу.
Важливою загрозою для продовольчої безпеки стає низька якість
продуктів харчування.
На сьогодні в Україні контроль за безпекою продуктів
сконцентрований переважно на дослідженнях кінцевих продуктів і
перевірках підприємств, які займаються обробкою продуктів харчування та
їх виготовленням. Протягом останніх десяти років організація контролю за
продуктами харчування в багатьох європейських країнах зазнала
реорганізації, тому перевірки охоплюють весь харчовий ланцюг – «від
ферми до споживача». Така система має багато переваг і заслуговує того,
щоб її можна було рекомендувати для застосування в Україні.
До того ж у рамках прийнятих Україною зобов'язань у зв'язку зі
вступом у СОТ протягом 2005-2007 рр. з переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації були виключено 17 позицій – понад 80
найменувань продуктів харчування незважаючи на те, що обов'язкова
сертифікація відіграє роль захисного механізму в сфері захисту
внутрішнього ринку від недоброякісної й небезпечної продовольчої
продукції. Більш того, вона не суперечить Угоді «Про технічні бар'єри в
торгівлі» як механізму забезпечення безпеки країни. На сьогодні
обов'язковій сертифікації на відповідність вимогам, встановленим
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~275~

державними
стандартами
України,
міждержавними
стандартами,
санітарними правилами й нормами, нормативними документами на
конкретний вид продукції з категорії «харчова продукція й продовольча
сировина», підлягають тільки суміші на основі сухого молока, призначені
для дитячого й дієтичного харчування, консерви всіх видів для дитячого
харчування, а також спиртні напої й тютюнові вироби.
Що стосується проблеми біологічної й генетичної безпеки, то варто
відзначити, що загрозою для здоров'я й життя людей є також невиконання
вимог Закону України від 31 травня 2007 року № 1103-V «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів. Законом забороняється
вивільнення в навколишнє природне середовище генетично модифікованих
організмів, а також промислове виробництво й введення в обіг ГМО, та
продукції, зробленої із застосуванням генетично модифікованих організмів,
до їхньої державної реєстрації в Державних реєстрах ГМО. Однак дотепер
технологія створення ГМО настільки недосконала, що може бути основним
джерелом біологічних і екологічних ризиків для людини і навколишнього
середовища. Зараз в Україні посівні площі під ГМО складають 1 млн. га, що
більше, ніж в будь-якій державі Європи.
У харчовій промисловості пріоритетом має бути виробництво
харчових продуктів на основі власної сировини; удосконалення контролю
якості на основі адаптації вітчизняного законодавства до європейських
санітарних та фітосанітарних вимог; запровадження на підприємствах АПК
систем управління якістю на основі гармонізованих стандартів ДСТУ ISO
9000-2001, 9001-2001, 9004-2001, систем управління безпечністю (ДСТУ
4161-203 на НАССР), систем екологічного менеджменту (ISO 14001:2004),
інтегрованих систем управління безпечністю харчової продукції (ДСТУ ISO
22000:2007).
Крім того, необхідну увагу слід приділяти імпорту низькоякісних
харчових виробів.
Висновки. До основних джерел загрози продовольчій безпеці України
на сучасному етапі належить багато чинників. Серед них значне місце
займає тривале зниження купівельної спроможності населення, тобто
іншими словами рівня економічної доступності придбання продовольства. У
загальній структурі витрат домогосподарств найвищу питому вагу мають
витрати на продукти харчування. Однією з найважливіших загроз потрібно
вважати зниження якості продуктів харчування, як вітчизняного так
імпортного виробництва.
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Собченко А. Суспільно-географічний аналіз загроз продовольчій безпеці
України.
У статті розкрито основні джерела загроз продовольчій безпеці України, що
ведуть до зменшення кількості, відсутності чи погіршенню харчової та енергетичної
цінності основних видів харчових продуктів; охарактеризовано регіональні відмінності у
фізичній і економічній доступності продовольства ; доведено, що вирішення
продовольчої проблеми країни та її регіонів, в першу чергу, залежить від ліквідації
загроз, пов’язаних із диференціацією рівня доходів населення, поширенням «соціальної
бідності» та підвищенням якості продуктів харчування.
Ключові слова: продовольча безпека, загрози, індикатор ємності внутрішнього
ринку, імпортозалежність, рівень життя, якість харчування.
Собченко А. Общественно-географический анализ угроз продовольственной
безопасности Украины.
В статье раскрыты основные источники угроз продовольственной безопасности
Украины, ведущих к уменьшению количества, отсутствия или ухудшения пищевой и
энергетической ценности основных видов пищевых продуктов; охарактеризованы
региональные различия в физической и экономической доступности продовольствия;
доказано, что решение продовольственной проблемы регионов Украины, в первую
очередь, заключается в ликвидации угроз, связанных с дифференциацией уровня
доходов, распространением «социальной бедности» и повышении качества продуктов
питания.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, угрозы, индикатор емкости
внутреннего рынка, импортозависимость, уровень жизни, качество питания.
Sobchenko A. Socio-geographical analysis of threats for food security in Ukraine.
The article describes the main sources of threats for food security of Ukraine, leading to
a reduction or absence of worsening food and energy value of basic food products; regional
differences in the physical and economic access to food are characterized; proved that the
decision of food problems of the country and its regions primary depends on the elimination of
threats related to the differentiation level of income, the spread of "social poverty" and
improving the quality of food.
Keywords: food security, threats, capacity of the domestic market, dependence on
imports, quality of life, quality of food.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЧИННИКИ ЇХ
ФОРМУВАННЯ
Ключові слова: соціально-демографічна ситуація, соціально-демографічний процес,
розселення, соціальні негаразди

Вступ. Постановка проблеми. Соціально-демографічні процеси, що
характерні для нашої держави, внаслідок трансформації суспільних
відносин дедалі частіше стають важливим об'єктом дослідження суспільногеографічної науки, адже вони значною мірою відображають ряд змін, які
постійно відбуваються у в усіх ланках життєдіяльності населення.
В останні десятиліття для України характерна демографічна криза, яка
набуває стабільного характеру, та суттєво впливає чи не на всі компоненти
суспільних відносин, тому дослідження різноманітних чинників, що
впливають на соціально-демографічну ситуацію та соціально-демографічні
процеси, є пріоритетним завданням наукових досліджень в державі.
Вивчення соціально-демографічних процесів на території України у
регіональному зрізі дозволяє більш детально окреслити коло проблем в
широкому спектрі демографічних процесів, їх соціальних взаємозв’язків та
визначити шляхи оптимізації складного процесу соціально-демографічного
розвитку.
Зважаючи на низку особливостей географічного положення та
соціально-економічного розвитку, Київська область є одним з найбільш
цікавих регіонів, де на особливу увагу дослідників заслуговують саме
соціально-демографічні процеси. Це можна підтвердити багатьма фактами:
розташування столиці України – м. Києва на території області, наявність
агломеративних утворень, прикордонність території, порівняно високий
соціально-економічний розвиток регіону, давня, багата подіями, історія
краю тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зміни соціальнодемографічної ситуації у перехідний до ринку період та
впливу
демографічної складової на інші сфери життєдіяльності населення знайшли
певне відображення у наукових дослідженнях українських вчених, проте на
обласному рівні ця тема висвітлена не повною мірою.
В цілому дослідженню різноманітних аспектів і проблем соціальнодемографічних процесів у регіонах присвячено праці таких вітчизняних і
зарубіжних учених, як І. Гукалова, В. Джаман, А. Доценко, І. Дудник, П.
Коваленко, С. Ковальов, Г. Лаппо, Я. Олійник, В. Покшишевський, А.
Степаненко, М. Фащевський та ін.
Постановка мети та завдань. Мета даного дослідження полягає у
аналізі сучасного стану соціально-демографічних процесів у Київській
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області, оцінці головних чинників, а також просторовому аналізі основних
складових елементів соціально-демографічних процесів в регіоні.
Виклад основного матеріалу. Соціально-демографічний розвиток
регіону передусім відображають демографічні показники, що виражають
динаміку чисельності населення, його статево-вікову структуру, природний
та механічний рух населення, зокрема народжуваність, смертність,
природній приріст, шлюбність, міграція, віково-статевий склад, сімейний
стан, рівень освіти, характеристики складу населення (расовий, мовний,
етнічний, релігійний тощо) [5, с.126]. При дослідженні соціальнодемографічних процесів важливе місце займають й наукові уявлення про
соціальну сферу. В ній реалізуються соціальні потреби та інтереси окремих
груп та спільностей, відносини суспільства та особи. Вона охоплює умови
праці, здоров’я та дозвілля. Соціальну сферу становлять соціально-побутові
умови життя людей, система освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального забезпечення тощо.
При аналізі соціально-демографічної ситуації в Київській області було
виділено основні чинники, що впливають на її формування протягом
тривалогоперіоду та зумовлюють нинішні зміни у її структурі.
Історичні передумови заселення та соціального розвитку Київщини
тісно пов’язані з особливостями еволюційного становлення протягом
тривалого часу нинішнього обласного центру – міста Києва.
Загалом Київська область має дуже давню історію заселення. В
основні історичні періоди розвитку регіону утворювались різні за формами,
величиною та людністю поселення. Перші поселення на території області
з’явилися за часів пізнього палеоліту, близько 20 тис. років тому,
Чисельність населення проживаючих на
нинішній території регіону
поступово зростала, а на його розміщення та густоту визначальний вплив
мала наявність значного центру соціально-політичного життя – міста Києва,
що мав і має потужну притягальну силу. Власне Київську область було
утворено 27 лютого 1932 року.
Аналіз історичних відомостей про демографічні показники,
соціальний стан регіону, темпи заселення та особливості розселення дають
змогу стверджувати, що розвиток промисловості та будівництва, зміцнення
соціальної інфраструктури (особливо в ХХ столітті) мали найбільший
вплив на протікання соціально-демографічних процесів на Київщині.
В 1950-60-і роки активно формується приміська зона Києва. Один за
одним статус міста отримують Бориспіль, Боярка, Бровари, Ірпінь (1956 p.),
Вишгород (1968 p.), Вишневе, Кагарлик (1971 р.) та ін. Значно зростає
кількість населення в містах. Менш ніж за двадцять років вона збільшилась:
в Борисполі, Боярці та Броварах удвічі, в Ірпені – втричі, у Василькові – у
півтора рази. Розвивається приміський промисловий комплекс. Основними
промисловими об'єктами того часу стають Київська ГЕС (Вишгород, 1964
р.), Трипільська ТЕС (Українка, 1964 р.), завод порошкової металургії
(Бровари, 1963 р.), завод пластмас (1964 р.), кранобудівний завод (1967 р.)
та завод "Світлотехніка" (Бровари, 1957 р.), Київська фабрика дитячого
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одягу (Боярка, 1956 р.), завод шкіряних виробів, майоліковий,
холодильників, мототехніки (Васильків, 1957-1958 рр.), меблева фабрика,
завод приладобудування (Ірпінь, 1965-66 рр.), заводи "Червоний Жовтень",
"Темп", електронагрівачів (Фастів, 1948-1950 рр.), завод шкіряних виробів
(Баришівка, 1960 рр.), численні комбінати харчової промисловості та ін. В
1965 році в м. Бориспіль збудовано аеропорт, який отримав статус
міжнародного [7].
Такі особливості розвитку Київщини дають змогу стверджувати, що
територіальна структура господарства і розселення населення, поряд із
такими вагомими характеристиками, як природно-ресурсний потенціал,
економіко-географічне та геополітичне положення, є визначальними у
формуванні соціально-демографічної ситуації досліджуваного регіону.
Київщина входить у десятку найбільш індустріально розвинутих
областей України. З урахуванням особливостей розміщення продуктивних
сил на території області виділяються три господарських райони: Поліський,
Київський приміський та Південний лісостеповий. Основу промислового
потенціалу області становлять близько 500 великих і середніх підприємств.
Мале підприємництво є потужним ресурсом розвитку області, який
спрямовано на насичення споживчого ринку товарами та послугами,
створення умов для конкуренції, впровадження інновацій, наповнення
місцевих бюджетів свіжими коштами, зменшення рівня безробіття,
збільшення кількості працюючих в малому бізнесі. В області налічується
близько 10 052 малих підприємства. У розрахунку на 10 тис. населення
області припадає 57 малих підприємств [2].
Протягом 2000-2011 років середньорічні темпи приросту
промислового виробництва складали у середньому 15%, що позитивно
впливає на соціальний добробут населення. Нарощування обсягів
промислового виробництва здійснювалось переважно за рахунок харчової,
целюлозно-паперової, хімічної та нафтохімічної промисловості і
машинобудування. Водночас, недостатніми темпами здійснювався розвиток
легкої, деревообробної промисловості, виробництва та розподілення
електроенергії, газу, води.
Розвиток агропромислового виробництва дає значний поштовх для
зниження негативних соціальних та демографічних показників, зменшення
територіальних диспропорцій у чисельності населення регіону. Протягом
2011 року сільськогосподарськими підприємствами вироблено 215,1 тис.
тонн м'яса (у живій вазі), в тому числі великої рогатої худоби 13,7 тис. тонн,
свинини 36,6 тис. тонн, птиці 164,7 тис. тонн. Лідерами молокопереробної
галузі в області є відомі в країні підприємства ВАТ «Галактон», ВАТ
«Яготинський маслозавод». Лідерами м'ясопереробної промисловості є ЗАТ
«М'ясопереробний завод» (м. Вишневе), ТОВ «Поліс» (м. Біла Церква), ЗАТ
«Аграрник» (м. Біла Церква), ТОВ «Індекс» (м. Яготин). Спиртову галузь
Київщини представляють Червонослобідський, Стадницький, Трипільський
і Тхорівський заводи. На Київщині діє чотири товарні біржі, які
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обслуговують аграрний сектор, акредитовано 24 брокерські місця, створено
23 агроторговельні доми [7].
Нині
спостерігається
відцентрова
тенденція
зміни
сільськогосподарської спеціалізації районів. На сьогоднішній день можна
зазначити, що чітку сільськогосподарську спеціалізацію в Київській області
мають
Яготинський,
Сквирський,
Володарський,
Тетіївський,
Таращанський, Миронівський, Рокитнянський, Кагарлицький, Баришівський
райони. Така ситуація формує особливі перефирійні відміни розвитку
розселення – відбуваються перетворення, що відповідають подібним
перетворенням в поствоєнний період у європейських державах.
Основну частку сільськогосподарських підприємств складають
фермерські господарства, що виникли на основі великих колективних
господарств (колгоспів). Фермерські господарства, в свою чергу,
характеризуються високою продуктивністю праці при малій кількості
працюючих за рахунок запровадження нових технологій виробництва
сільськогосподарської
продукції.
Потреби
сільськогосподарських
підприємств у скороченні персоналу призводять до зменшення густоти
населення, зміни вікової структури населення в цих адміністративних
районах, а відповідно збільшення негативного сальдо природного приросту,
міграцій. Така ситуація, в свою чергу, призводить до занепаду дрібних
населених пунктів, перетворення колишніх сіл на невеликі поселення з
рекреаційно-дачними функціями.
Процеси формування розселенського ефекту території справляють
вирішальний вплив на галузеву і територіальну структуру її промислового
виробництва. Збільшується різноманітність галузей промисловості зростає
кількість спеціалізованих видів діяльності, які здебільшого носять
високотехнологічний інноваційний характер посилюється залежність
показників економічної ефективності функціонування промислових
підприємств від центральності місцезнаходження по відношенню до
адміністративного центру області – міста Київ.
Для Київської області є характерним насичення ресурсами праці
ближче до обласного центру, а насиченість засобами виробництва
збільшується з віддаленням від ядра на периферійних територіях. Така
ситуація також може пояснюватись відтоком працездатного населення до
високо урбанізованих територій центру.
На формування соціально-демографічного розвитку регіону окрім
вищезазначених чинників впливає система розселення населення регіону.
Київська область складається із 25 адміністративних районів, 26 міст. При
цьому це єдина область, яка має 13 міст обласного значення. В складі
області 30 селищ міського типу. Така значна кількість великих міст та
селищ міського типу призвело до того, що у структурі області більше
половини (59,6%) складає міське населення. Нерівномірність розподілу
населення пояснюється і тим, що у 2-х містах (Біла Церква і Бровари)
проживає 28,8% всього міського населення, або 17,2% всього населення
області (рис. 1).
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Рис. 1 – Чисельність населення в окремих містах Київської області

Станом на 1 січня 2011 р. на території області (28, 1 тис. км2)
розміщено 1182 поселення, порівняно з 1995 р. поселенська мережа
зменшилася на 89 поселень, або на 7%. Густота поселенської мережі області
протягом 1996-2011 рр. зменшилася з 45 до 42 поселень у розрахунку на 1
тис. км2 території і зараз є значно меншою від середньоукраїнської (49
поселень), що зумовлено особливостями природних умов та заселення
території області.
Система розселення на Київщині більш розвинута, ніж у сусідніх
регіонах з природних, соціально-економічних, геополітичних причин. Так,
на 1000 км2 території області припадає 0,8 міст, 1,9 міських поселень, а на 1
км2 – 29,3 осіб населення міст і 37,5 – міського населення в цілому.
Селища міського типу відіграють важливу роль у розселенні міського
населення Київщини. Станом на 1 січня 2012 р. 20 з 30 селищ міського типу,
або 67% належало до категорії крупних та великих (з людністю понад 5 тис.
осіб), в яких проживало 86% населення всіх селищ. Малих селищ лише
п’ять, в яких проживало 4,5% населення. Отже, для області характерне
крупноселищне розселення, що має сприятливі умови для економічного та
соціального розвитку селищ. Селищна мережа області динамічна. За останнє
десятиріччя відбулися такі зміни: селище міського типу Пуща-Водиця
приєднане до м. Києва, Поліське та Вільча зняті з обліку у зв’язку із
переселенням їх мешканців із радіаційно забруднених місць, новим селищем
міського типу стала Велика Димерка Броварського району.
Сільське розселення області виявилося більш динамічним. Станом на
1 січня 2012 р. в області було 1129 сільських поселень, що на 89 або на 7%
менше, ніж у 1995 році. Зменшення сільської поселенської мережі
зумовлене скороченням кількості сільського населення. Відбулися зміни в
структурі сільського розселення, обумовлені роздрібненням поселенської
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мережі, про що свідчить зменшення середньої людності одного сільського
поселення з 753 (1989 р.) до 632 осіб (2011 р.).
Соціально-демографічні процеси в Київській області перебувають під
значним впливом столиці. При визначенні соціально-демографічних
особливостей області та міста Київ слід зазначити, що в багатьох елементах
соціально-демографічного розвитку цих утворень простежується прямо
пропорційна залежність. Особливо це стосується об’єктів соціальної
інфраструктури міста Києва, що зорієнтовані на забезпечення потреб
населення не тільки області, а й України в цілому. Таким чином,
демографічна ситуація в місті Київ характеризується позитивними
показниками, а саме: сприятлива статево-вікова структура населення,
найвища тривалість життя, переважаюча частка репродуктивного населення
за рахунок позитивного сальдо міграції та відповідно постійний розвиток
об’єктів соціальної інфраструктури. Наявність великої кількості робочих
місць достатньою мірою забезпечує працездатне населення, що нівелює в
майбутньому можливість соціальних конфліктів.
Щодо динаміки чисельності населення, то наприкінці XX – початку
XXI ст. кількість населення області зазнала значних змін. У доперебудовний
період, тобто до 1985 року, спостерігалася тенденція до постійного
зростання кількості мешканців області, що сформувалася за радянських
часів. З початком реформування суспільства ця тенденція ще тривала, а
негативні тенденції почали спостерігаються з 1993 р. Цього року зменшення
чисельності населення становило 10,3 тис., а в наступні роки – на рівні 1517 тис. осіб. При цьому сільське населення зменшувалося швидше, ніж
міське (рис. 2). Всього за 1996-2011 рр. населення області зменшилася на
7%, причому міського – на 3%, а сільського – на 12,3%. Станом на 1 січня
2011 р. загальна кількість населення області становила 1,7 млн. осіб, з них
59,5% – міське [2].
Вказані зміни кількості та структури населення стали наслідком
соціально-економічних трансформацій.
Природний приріст населення Київської області відображає в цілому
загальноукраїнські тенденції і може бути моделлю аналізу демографічної
ситуації в країні. Серед основних причин такого стану можна назвати:
економічну нестабільність, напруженість на ринку житла, при якому молода
сім’я практично не має шансів на отримання окремої квартири.
Протягом 2011 р. в Київський області спостерігалося природне
скорочення населення, що склало 14087 осіб, або 0,8% від усього населення
області. При цьому смертність перевищувала народжуваність практично у
1,3 рази. Найгірші показники спостерігаються серед населення сільської
місцевості. Так, смертність в сільській місцевості у 2,4 рази вища за
смертність у міській місцевості (рис. 3). Це призводить до загального
зменшення населення на 1,5% щорічно. Таке положення ще раз підтверджує
факт впливу соціальних та матеріальних умов на природний приріст
населення.
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Рис. 2 – Динаміка структури населення Київської області
Динаміка природного приросту населення Київської області
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Рис. 3 – Динаміка природного скорочення населення Київської області

Процеси природного скорочення населення вплинули на його вікову
структуру. Значно зменшилась частка дітей віком до 14 років. В
периферійній зоні Києва вона складає лише 18,6%. Частка осіб пенсійного
віку в області складає понад 21% (табл. 1) [4].
Така структура населення є нераціональною. Перш за все, у ній досить
висока частка пенсіонерів та низька частка молоді і працездатного
населення. Це значно ускладнює всі процеси розвитку демографічного
потенціалу області. Глибока різниця між ними породжує нерівномірність
розвитку господарства, яка ще більш посилює соціальні диспропорції.
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Таблиця 1 – Вікова структура населення Київської області
Вікові категорії

Київська область
у % до загальної кількості
100
0,74
4,38
5,85
7,70
7,34
6,87
7,19
6,82
7,81
7,46
6,88
5,27
5,29
7,22
3,64
10,25

тис. осіб
1824,9
13,0
79,9
106,7
140,6
134
125,4
131,3
121,5
142,5
131,2
125,6
96,2
96,6
131,8
66,5
182,1

Всього
до 1 року
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 рокв і старше

Динаміка чисельності населення Київської області зумовлюється
рядом чинників та особливостями природного та механічного руху
населення. Протягом останніх десятиліть спостерігаються стійкі тенденції
природного скорочення населення (рис. 4).
Прирродній приріст населення Київської області
(на 1000 осіб наявного населення)
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Рис. 4 – Динаміка природного руху населення Київської області

Баланс чисельності населення Київської області окрім природного
приросту регулюється також міграційними процесами. Так, сальдо міграції
Київської області в 2011 році було позитивним і склало 8673 особи. Лідером
за числом прибулих як в абсолютних, так і відносних одиницях є КиєвоСвятошинський район. Дещо гірші показники, але з позитивним сальдо
міграції, мають Вишгородський (617 осіб), Бориспільський, Бородянський
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(47 осіб), Броварський (415 осіб), Васильківський (415 осіб) та Обухівський
(407 осіб) райони. Натомість, в таких районах, як Рокитнянський,
Сквирський, Ставищанський, Володарський та Згурівський, спостерігається
чітка тенденція до росту від’ємного сальдо міграції. Пояснюється це
низькими соціально-економічними показниками даних районів та
доцентровим тяжінням до ядра системи розселення населення Київської
області – Київської агломерації.
В динаміці міждержавних міграцій Київська область відзначається
також позитивним сальдо. Лідерами за числом прибулих з інших держав
також є Бориспільський, Бородянський, Броварський та Васильківський
райони. Незаперечним лідером за цим показником є Києво-Святошинський
район. За показниками 2011 року, число вибулих в міждержавній міграції в
середньому по районах не перевищувало 7 осіб.
В міжрегіональній міграції також спостерігається позитивне сальдо.
Райони, що знаходяться навколо міста Києва, мать найбільший міграційний
приріст. Натомість, райони периферії – Рокитнянський, Сквирський,
Ставищанський, Згурівський – відзначаються негативним сальдо
міжрегіональної міграції.
Таким чином, в загальному балансі динаміки чисельності населення
Київської області слід відзначити негативні тенденції в природному
прирості населення в усіх районах області. Ситуація дещо поліпшується за
рахунок позитивного сальдо міграцій. До демографічної проблеми районів,
що мають негативні показники як природного так і в механічного приросту
населення, варто віднести периферійні райони Київщини – Згурівський,
Ставищанський, Тетіївський, Поліський.
При аналізі соціально-демографічного розвитку регіону варто
приділити окрему увагу також і соціальній інфраструктурі, її основним
структурним елементам та особливостям розвитку. Значний вплив на
розвиток поселень, крім матеріального виробництва, має виконання ними
соціальних функцій освітньо-культурного, організаційно-господарського,
адміністративного, торговельно-розподільчого та лікувально-оздоровчого
значення. Економічна підсистема поселень, що базується на діяльності
різноманітних виробничо-господарських організацій, покликана створити
матеріально-фінансові ресурси, які є необхідною умовою забезпечення
соціального розвитку населених пунктів регіону [6].
В області працює 790 державних денних загальноосвітніх шкіл, з яких
218 розташовані у містах, 572 – у сільській місцевості. У цих школах
навчається 280 418 учнів, у тому числі у міських – 128 285 учнів, у сільських
– 80 133 учні. Крім того, в області функціонують 710 дошкільних закладів,
де виховується 44,9 тис. дітей, 12 вечірніх шкіл, у яких навчається понад 5
тис. учнів. 6 приватних шкіл (біля 500 учнів). 26 професійно-технічних
училищ (понад 13,3 тис. учнів), 23 вищих навчальних заклади (понад 41,1
тис. студентів), 55 позашкільних установ (понад 48,7 тис. дітей).
Демографічна криза, що охопила всі райони Київської області в
першу чергу вплинула на освіту. Зменшення кількості учнів призвело
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автоматично до реформ в самій територіальній структурі освітніх закладів.
Так, наприклад з 2005 по 2011 рр. Кількість денних загальноосвітніх
навчальних закладів зменшилась на 33 одиниці. Лідерами серед районів та
міст обласного підпорядкування за цим показником є Білоцерківський,
Іванівський, Кагарлицький райони, м Ірпінь. Києво-Святошинський район
та більшість міст за ці 5 років або зберегли попередню кількість навчальних
закладів або навіть збільшили їх. Найчастіше загальноосвітні навчальні
заклади закривають в сільській місцевості або перетворюють їх на початкові
навчальні заклади, що в свою чергу, на нашу думку, сьогодні і в недалекому
майбутньому призведе до поглиблення рівня неосвіченості населення в
зв’язку з тим, що не кожна сільська сім’я може дозволити собі значні
територіальні переміщення для навчання дітей.
Київська область є значним медичним центром країни, який нараховує
1046 лікувально-профілактичних самостійних закладів, у тому числі 2
обласні лікарні, 2 обласні дитячі лікарні, 3 спеціалізовані лікарні, 25
центральних районних лікарень, 149 амбулаторно-поліклінічних закладів, 5
районних лікарень, 3 пологові будинки, 68 дільничних лікарень, 697
фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 будинки дитини, дитячі санаторії.
Поліклінічні та стаціонарні заклади мають високий рівень спеціалізації,
який відповідає потребам населення.
Ситуація, що склалася в мережі закладів сфери охорони здоров’я
регіону, аналогічна ситуації, що склалася в сфері освіти. Так, за часів
незалежності кількість лікарняних закладів області скоротилася на 70
одиниць, тоді як середня тривалість життя населення області скоротилася
приблизно на 8 років та кількість людей, що хворіють в декілька раз
збільшилась. Така ситуація є радикально неприйнятною. Поруч із
зменшенням кількості закладів охорони здоров’я зменшилась і кількість
медичного персоналу.
Київська область у силу свого географічного положення та
особливостей історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку
туризму. Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних
об’єктів, а також джерел мінеральних вод, багатство культурно-історичних
пам’яток визначають роль Київської області як важливого туристськорекреаційного регіону.
Варто зазначити, що об’єкти соціальної сфери сільської місцевості,
зазнали негативного впливу: згортається мережа закладів соціальної
спрямованості, спорудження об’єктів соціальної сфери скоротилося до
мінімуму, що негативно впливає на рівень забезпечення сільського
населення побутовими послугами та благоустрій сільських територій, а
також на відтворення населення та спричиняє міграційній відтік у міські
поселення.
Недостатня кількість робочих місць, нижчі доходи, несприятливі
умови
побутового
обслуговування
селян,
політика
ліквідації
«неперспективних» сіл стали причиною інтенсивної міграції населення у
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великі промислові центри, а це, в свою чергу, спричинило скорочення
чисельності сільських.
Соціально-демографічний розвиток регіону тісно пов’язаний із
забезпеченням соціальної безпеки. Як зазначають Н. Мезенцева та О.
Штельмах, для оцінки рівня соціальної безпеки регіонів використовуються
індикатори демографічної якості населення, напруженості на ринку праці,
добробуту населення та соціальних негараздів [3]. З точки зору конкретної
людини або певних соціальних груп суспільства, важливими є не сам
перелік соціальних негараздів, а їх найголовніші кількісно-якісні параметри,
до яких можна віднести ряд показників. На нашу думку, найкраще
відображають соціальні негаразди у Київської області такі показники, як
рівень безробіття, добробуту/бідності населення, поширення алкоголізму та
наркоманії, рівень злочинності та захворюваності населення.
Основою більшості соціальних негараздів є матеріальне становище
працездатного населення. В свою чергу, матеріальне становище населення
визначається безробіттям. Київська область за цим показником в останні
роки по завершенню економічної кризи має позитивну динаміку. Так,
наприклад, в 2008 році кількість безробітних становила 27320 осіб, в 2009 –
16932 особи, в 2010 – 16523 особи, в 2011 – 15554 особи. Середня тривалість
безробіття складає 4 місяці. Згідно цієї динаміки, Київська область також
має позитивну тенденцію до зменшення частки населення з доходами нижче
прожиткового мінімуму – в 2011 році вона складала близько 11%.
За останні 20 років збільшився рівень поширення таких соціальних
індикаторів життя населення як наркоманія, захворюваність на СНІД та
туберкульоз. Лише в останні кілька років ситуація почала дещо
покращуватись. Зокрема, кількість хворих, які перебували на обліку в
медичних закладах з діагнозом алкоголізм в 2006 році становила 28,2 тис.
осіб, а в 2011 – 24,2 тис. осіб, а з діагнозом наркоманія та токсикоманія –
1559 осіб та 1225 осіб відповідно. Така ж динаміка спостерігається щодо
захворюваності на активний туберкульоз: у 2006 році – 3541 особа, в 2011 –
2726 осіб.
При доволі органічній стабільності в матеріальному забезпеченні
регіону на рівень соціальних негараздів негативно впливає такий соціальний
індикатор як злочинність. В 2005 році в Київській області кількість
зареєстрованих злочинів складала 13375, а в 2011 – 17376. Лідерами за
кількістю злочинів є райони і міста, що наближені до міста Києва:
Броварський, Києво-Святошинський райони, міста Біла Церква, Ірпінь тощо.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що на
сьогоднішній день Київська область потребує значного державного
втручання для вирішення низки проблем для зменшення поширення
соціальних негараздів в регіоні.
Висновки. Під час дослідження соціально-демографічних процесів на
території Київської області було виявлено ряд позитивних та негативних
моментів у розвитку цього процесу. Демографічна ситуація в регіоні не
може визначатися як кризова, проте позитивні зміни відбуваються лише за
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рахунок притоку репродуктивного населення з-за меж регіону. Зміна форм
господарювання, особливо в сільській місцевості призвела до високого рівня
безробіття. В регіоні зростає чисельність соціально незахищеного
населення, що, в свою чергу, може призвести до соціальних негараздів та, як
наслідок, соціального „вибуху”. Соціальна інфраструктура належно не
функціонує в перефирійних районах, особливо в сільській місцевості.
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Ключові слова: авіаційний транспорт, державна авіація, цивільна авіація, аеропорт,
авіакомпанія

Актуальність теми. Авіаційний транспорт – важлива та перспективна
складова економіки України, відіграє важливе господарське значення і
займає значну частку в перевезеннях пасажирів особливо на великі відстані.
Цьому сприяє ефективне транспортно-географічне положення, розвинена
виробнича інфраструктура, а також історичні аспекти. Але на сьогодні є ряд
проблем, які гальмують його розвиток і не дозволяють повноцінно
розвиватись в ринкових умовах, тому необхідно здійснити комплекс заходів,
що сприятимуть розвитку та більш ефективному його використанню.
Постановка проблеми. Авіаційний транспорт України – досить
потужний та матеріаломісткий комплекс, який окрім виконання основних
функцій, здійснює великі вливання в бюджет у вигляді податків і різних
зборів. На сьогодні галузь не може повноцінно функціонувати, як наслідок,
пасажири отримують високі ціни на авіаперевезення, а також мінімальний
рівень комфорту, особливо на внутрішніх авіалініях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями
особливостей територіальної організації авіаційного транспорту в Україні
займаються Кулаєв Ю.Ф., Соколи І.І., Подрєза, С. М, та ін.. Але на сьогодні
певний науковий інтерес проявляється багатьма науковцями та
дослідниками, які, або паралельно, або частково здійснюють дослідження в
даній сфері.
Постановка мети та завдань статті. Метою даної статті є
характеристика структури авіаційного транспорту України, аналіз його
сучасного стану, а також проблем та перспектив цивільної авіації. Основні
завдання полягають у визначенні головних структурних елементів
авіаційного транспорту України, проведенні аналізу щодо сучасного стану і
рівня
розвитку
головних
аеропортів
та
авіакомпаній,
їх
конкурентоспроможності на європейській та світовій арені, а також
визначення головних проблем та перспектив розвитку цивільної авіації
України.
Виклад основного матеріалу. Авіаційний транспорт – це усі види
підприємств, організацій та установ, діяльність яких спрямована на
створення умов та використання повітряного простору людиною за
допомогою повітряних суден[1].
Центральним
елементом даного виду транспорту є наявність
повітряних суден, на основі яких відбувається формування повітряних
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служб, що здійснюють реалізацію польотів в атмосфері, або як зараз
прийнято називати – авіацію.
В головному нормативно-правовому документі, який регулює
діяльність авіаційного транспорту,
Повітряному кодексі України,
уточнюється, що авіація України поділяється на державну та цивільну, які в
свою чергу також подіяються на ще дрібніші підструктурні одиниці. На
сьогодні схема авіаційного транспорту має такий вигляд:

Рис. 1 – Структура авіаційного транспорту України

Державна авіація – це авіація, яка використовується в цілях реалізації
функцій держави, зокрема для вирішення завдань у сфері забезпечення
національної безпеки і оборони та захисту населення.
Уповноваженим органом виконавчої влади в галузі державної авіації є
Міністерство оборони України, на яке покладаються питання регулювання
використання повітряного простору державною авіацію України .
Цивільна авіація – це вид авіації яка здійснює перевезення вантажу,
пасажирів, пошти, а також виконує різного роду авіаційні роботи, в різних
галузях господарства нашої держави.
Перевезення авіаційним транспортом поділяються на міжнародні та
внутрішні. Міжнародні перевезення – це перевезення, здійснювані
відповідно до договору міжнародних повітряних перевезень, при якому
пункт відправлення і пункт призначення незалежно від наявності
перевантаження або перерви в перевезенні розташовані: 1) на території двох
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держав, 2) на території тієї самої держави, якщо передбачена зупинка на
території іншої держави.
Внутрішні перевезення – це перевезення, при яких пункт відправлення і
пункт призначення розташовані на території однієї держави і перевезення не
передбачає зупинки на території іншої держави.
Окремо визначається так зване змішане перевезення – перевезення
пасажирів, багажу або вантажу, здійснюване перевізниками різних видів
транспорту.
Польоти на міжнародних і внутрішніх повітряних лініях за формою їх
виконання можна класифікувати на регулярні та нерегулярні. Регулярні
польоти виконуються відповідно до угод про повітряне сполучення між
державами заздалегідь створеним розкладом у якому зазначається тип
літака, маршрут польоту, проміжні пункти посадок, час вильоту і прильоту в
кожний пункт маршруту, частота руху. Зміна цих умов може бути здійснена
тільки при взаємній згоді обох сторін, між якими налагоджена система
авіаційних перевезень. Нерегулярні авіаційні перевезення виконуються на
підставі спеціальних дозволів на разові польоти і класифікуються на
додаткові, спеціальні і чартерні. Додаткові рейси – це рейси, що виконують
по тих авіалініях, що і регулярні, але за особливим розкладом. Додатковий
рейс може бути виконано за умови, що комерційне перевезення не може
бути здійснене регулярними рейсами.
Спеціальні рейси виконуються за спеціальним завданням як за
маршрутом регулярних рейсів, так і за особливим маршрутом. Як правило,
дозвіл на виконання спеціальних рейсів видається за дипломатичними
каналами.
Чартерне повітряне перевезення виконується на підставі договору
чартеру, за яким фрахтівник зобов’язується надати фрахтувальнику за плату
всю місткість одного чи кількох повітряних суден на один або кілька рейсів
для повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти або для
іншої мети. Чартерні рейси виконуються у відповідності зі спеціальним
контрактом між перевізником і замовником. Нині нерегулярні авіаційні
перевезення складають близько 18% від загального обсягу міжнародних
перевезень.
Головними структурними елементами цивільної авіації є аеропорти та
авіакомпанії, система обслуговування повітряного руху, також окремо ще
виділяють авіацію загального призначення, діяльність якої регулюється за
аналогічною схемою.
Аеропорт – це підприємство, що здійснює послуги в обслуговуванні
пасажирів, багажу, вантажу та пошти, забезпечує виконання польотів і
обслуговування повітряних суден і яке має в своєму складі і використовує
для даних цілей аеродром, аеровокзал, будівлі для зберігання і відправки
вантажів і пошти, а також під'їзні залізні і шосейні дороги, станції наземного
транспорту і автостоянки та інші наземні споруди і відповідне обладнання,
облаштування.
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Аеропорти за статусом поділяються на міжнародні, регіональні та
місцеві. Міжнародний аеропорт – це аеропорт, який визначений державою
на її території і здійснює прийом і відправлення повітряних суден, що
виконують міжнародні повітряні перевезення, де здійснюються митні,
імміграційні, санітарні, карантинні (стосовно тварин і рослин) та інші
процедури, передбачені законодавством.
До аеропортів регіонального значення відносяться аеропорти,
призначені для організації повітряного сполучення між суб'єктами
адміністративно-територіального поділу України, які не включені до
переліку аеропортів міжнародного значення.
До аеропортів місцевого значення належать аеропорти, призначені для
організації повітряного сполучення між поселеннями, районами та
забезпечують виконання повітряних перевезень на місцевих повітряних
лініях.
Важливим показником діяльності аеропорту є об’єм річного
перевезення пасажирів, на основі якого визначається клас аеропорту
(табл. 1).
Таблиця 1 – Класи аеропортів в залежності від обсягу пасажирських перевезень
Клас аеропорту
I
II
III
IV
V

Річний обсяг перевезень тис. осіб
10000-7000
7000-4000
4000-2000
2000-500
500-100

За інформацією Державної авіаційної служби України, станом на 1
квітня 2013 року в Україні налічується 13 аеродромів та 25 аеропортів які
повністю функціонують та входять до реєстру Державіаслужби.
На сьогодні аеродроми використовують для авіаційних робіт різного
роду. Зокрема, досить актуальним є перевезення термінових вантажів з
посадкою на аеродромі. Причиною такого використання аеродромів є
територіальне положення відносно стратегічних об’єктів чи об’єктів
доставки вантажу, дешевий тариф експлуатації, а також можливість
здійснювати перевезення небезпечних вантажів для життя та здоров’я
людини. Певні аеродроми використовують для експериментальної авіації, це
зокрема аеродроми: Київ/Антонов-1, Київ/Антонов-2 та «Харків»
(Сокольники), на базі яких здійснюються випробовування нових моделей
літаків, або певних агрегатів. Аеродроми «Кременчук» (Велика Кохнівка) та
«Кіровоград» використовують для здійснюються навчальних польотів
курсантів. Дуже багато аеродромів використовують як аероклуби,
наприклад аеродром «Київ», «Чайка» та ін. Також, аеродроми дуже часто
використовуються для сільськогосподарських робіт, ліквідації надзвичайних
ситуацій, зокрема пожеж, екстрених посадок літаків та ін.
Аеропорти України поділяються на міжнародні, регіональні та місцеві.
Міжнародних на сьогодні нараховується 17. За інформацією
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Державіаслужби, в 2012 році 8 основних аеропортів здійснювали
обслуговування 98 % усіх пасажиропотоків України. Питома вага решти
аеропортів України складає 2% .
Лідером серед українських аеропортів є Державне підприємство
Міжнародний Аеропорт "Бориспіль", він забезпечує 60% пасажирських
авіаперевезень
України.
Решта
аеропортів,
а
це
аеропорти
Дніпропетровська, Донецька, Києва(Жуляни), Львова, Одеси, Сімферополя
та Харкова забезпечують 38% пасажирських авіаперевезень.
Загальний обсяг пасажиропотоків з 2010 по 2012 роки в основних
аеропортах мав сталу тенденцію щодо збільшення в середньому на 2
мільйони пасажирів. В 2010 році цей показник склав 10,2 млн. пас, у 2011
відповідно 12,4 млн. пас, а в 2012 – 14,1 млн. пас.
Якщо здійснити порівняльний аналіз пасажиропотоків по аеропортах з
2011 по 2012 роки, то даний показник зріс у всіх провідних аеропортах. У
Борисполі на 5,5%, Дніпропетровську – на 4,2%, Донецьку – 20,6%, Києві
(Жулянах) – 83,5%, Львові – 94%, Одесі – 10,1%, Сімферополі – 15,6%,
Харкові – 62,5%. Дана тенденція дозволяє говорити як про розвиток
авіаційного транспорту, так і про підвищення ролі периферійних аеропортів
у структурі авіаперевезень в цілому. За інформацією Державіаслужби, на
2012 рік частка основних аеропортів у структурі пасажирських перевезень
мала такий вигляд (Рис. 2).

Рис. 2 – Питома вага основних аеропортів України у структурі пасажирських
перевезень на 2012 рік

Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~294~

В ринкових умовах розвиток авіаційного транспорту з однієї сторони
підтримується розвитком аеропортів, а з іншої наявністю потужних
авіакомпаній, які взаємодіють між собою на основі ринкової конкуренції.
Авіакомпанія – це авіаційне підприємство, що виконує комерційні
перевезення пасажирів, багажу, вантажів та пошти на власних або
орендованих повітряних суднах.
Авіаційні компанії за характером виконання польотів авіакомпанії
поділяються на, внутрішні, міжнародні та змішані. Внутрішні авіакомпанії
виконують польоти тільки всередині своїх країн, міжнародні – тільки в
міжнародному повітряному сполученні (чисто міжнародні авіакомпанії
зустрічаються досить рідко), змішані авіакомпанії – виконують як
міжнародні, так і внутрішні перевезення (це в основному крупні
авіаперевізники).
На сьогодні у структурі українського ринку авіаперевезень присутні як
іноземні так і вітчизняні авіаперевізники.
За інформацією Украероруху на протязі 2012 року було здійснено
500 590 польотів (це на 3,4% більше ніж в 2011), серед них українськими
авіакомпаніями –21,9% , решта – це польоти іноземних авіакомпаній, які
становлять відповідно 78,1%. За цей же період на внутрішні польоти
припадає 8,2% від загального числа,а решта, це польоти з
висадкою/посадкою та транзитні, які відповідно склали 28,8 та 63 відсотків.
За 2012 рік обсяг перевезень авіаційним транспортом України склав
8106 тис. чол. Відповідно індекс зростання обсягів перевезень
пасажирським транспортом є додатнім і становить 1,08.
Що ж до пасажирських перевезень на міжнародних регулярних лініях,
то з них українськими авіакомпаніями було перевезено 4702 тис. чол.
Регулярні пасажирські перевезення виконували 11 українських авіакомпаній
до 46 країн світу, за статистичними даними перевезено 4,7 млн.чол. (темп
зростання склав 8,5 відсотка). В той же час до України виконували
регулярні польоти 55 іноземних авіакомпаній з 32 країн світу (Рис. 3).
На квітень 2013 р., за інформацією Державіаслужби в Україні
зареєстровано 84 авіакомпанії, які мають діючий сертифікат експлуатанта,
але з них на ринку вантажних та пасажирських перевезень працювало 36.
Серед вітчизняних авіакомпаній лідерами є: Міжнародні авіалінії
України (МАУ), «Ютейр-Україна», «Роза Вітрів», «Віз Ейр Україна», «Ейр
Онікс», «Хорс», «Мотор-Січ». Серед міжнародних – «Lufthansa» ,«LOT»,
«Fly Dubai», «Тransaero Airlines», «Turkich Аirlines», «Air Arabia»,
«Aерофлот», «Pegasus Airlines», «Wizz Air Hungary».
В даному списку відсутня лідируюча авіакомпанія «Аеросвіт», а також
її паралельні авіакомпанії «Дніпроавіа» та «Донбасаеро», які також входили
до альянсу «Укравіагрупа». Причиною цього, є їхнє банкрутство яке
набрало обертів в період першого кварталу 2013 року. Як наслідок, за перші
три місяці було перевезено1105,2 тис. пасажирів, що на 19,3 відсотка менше
ніж за аналогічний період 2012 року.
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Рис. 3 –Розподіл обсягів пасажирських регулярних авіаперевезень на 2012 рік

Внаслідок банкрутства українського авіагіганта, його нішу можуть
зайняти авіакомпанії "Візз Ейр Україна", "ЮТейр Україна" і Air Onix, а ряд
дальньомагістральних рейсів – Міжнародні авіалінії України.
На сьогодні в Україні виникла досить складна ситуація, щодо
діяльності авіаційного транспорту. Вона полягає насамперед у багатьох
проблемах які стоять перед нашою авіацією. Однією з головних проблем є
застарілий стан парку літаків цивільної авіації, де понад 80 % пасажирських
літаків експлуатуються більше 10 років, їх технічний і експлуатаційний
рівень не відповідає сучасним стандартам. Також, це незавершеність
формування нормативно-правової бази в галузі системи обов’язкової
сертифікації (атестації). Крім того, це часткова монополізація ринку
авіаперевезень. В 2012 році Україні зареєстровані близько 80 авіакомпанії,
працювало з них 36, а 93 % перевезень були поділені лише між п’ятьма
компаніями-лідерами. Високі тарифи щодо пасажирських перевезень, як у
внутрішніх так і міжнародних польотах. Незавантаженість аеропортів, які
були реконструйовані після Євро2012. Банкрутство ключових національних
авіакомпаній. Мала кількість лоу кост компаній та потужних міжнародних
перевізників, та ін.
Для розвитку даного виду транспорту в Україні потрібно, насамперед,
здійснити підведення нормативно-правової бази до норм ІКАО, ІАТА та
інших міжнародних організацій. На даний момент діє новий Повітряний
кодекс, який був прийнятий в 2011 році, що є вагомим кроком в процесі
авіаційної інтеграції до світової спільноти. Також для зниження цін на
авіаперевезення потрібно реалізувати переговори про відкрите небо між
Україною та ЄС, що дозволить зняти квоти на здійснення польотів
авіакомпаніями різних країн і, як наслідок, посилить конкуренцію на
українському ринку авіаперевезень як між бюджетними авіакомпаніями так
і традиційними, що в свою чергу призведе до пониження цін на авіаквитки.
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Також, для зниження затрат щодо експлуатації державних чи комунальних
аеропортів, здійснити передачу їх в концесію під суворий контроль держави
на певний термін. Крім того для підвищення ролі вітчизняного
літакобудування,
здійснювати
для
експлуатантів
вітчизняного
авіатранспорту системи державного лізингування, і робити певні податкові
канікули для них.
Таким чином, на сьогодні авіатранспортний комплекс України має
досить багато проблем, вирішення яких здійснюється в правильному руслі,
але дуже повільно. Така ситуація показує позитивні тенденції щодо
розвитку авіаційного транспорту і його інтеграції до європейської та
світової спільноти. Але для повної реалізації кінцевої мети, потрібно ще
багато зробити.
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Піцик М.А. Територіальна організація авіаційного транспорту України в
ринкових умовах.
Розглянуто основні аспекти територіальної організації авіаційного транспорту
України в ринкових умовах. Проведено аналіз чинників які впливають на територіальну
організацію авіаційного транспорту, зокрема цивільної авіації. Охарактеризовано
сучасний стан авіаційного транспорту та його структуру, а також основні проблеми та
перспективи розвитку.
Ключові слова: авіаційний транспорт, державна авіація, цивільна авіація, аеропорт,
авіакомпанія.
Пицык М. А. Территориальня организация авиационного транспорта Украини
в рыночных условиях.
Рассмотрены основные аспекты территориальной организации авиационного
транспорта Украины в рыночных условиях. Проведен анализ факторов влияющих на
территориальную организацию авиационного транспорта, в частности гражданской
авиации. Охарактеризованы современное состояние авиационного транспорта и его
структура, а также основные проблемы и перспективы развития.
Ключевые слова: авиационный транспорт, государственная авиация, гражданская
авиация, аэропорт, авиакомпания.
Pitsyk M. A. Territorial organization of air transport in Ukraine in market
conditions.
The main aspects of the territorial organization of air transport in Ukraine in market
conditions were examined. Analysis of factors affecting the territorial organization of air
transport, including civil aviation was held. The current state of air transport and its structure, as
well as the main problems and prospects were characterized.
Keywords: air transport, state aviation, civil aviation, airport, airline.
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Вступ. Постановка проблеми. Важливу роль у забезпеченні ефективного
розвитку регіонів України відіграє рівень їх інвестиційного розвитку. Для того,
щоб підвищити конкурентоспроможність та сприяти сталому соціальноекономічному розвитку регіону потрібні іноземні інвестиції, оскільки без цього
неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці.
Беззаперечно, що ефективність інвестиційної діяльності в межах Волинської
області зумовлена наявністю інвестиційних ресурсів, що залежить від
фінансового, трудового, матеріально-технічного, природного потенціалу
території. Незадовільний стан фінансового забезпечення області потребує
пошуку та залучення фінансових ресурсів з-за кордону, які дозволять покрити
дефіцит у внутрішніх процесах, а також сприятимуть прискоренню
євроінтеграційних процесів та підвищенню зовнішньоекономічної активності в
регіоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Регіональні аспекти
інвестування в сучасних умовах досліджують у своїх працях регіоналісти
О.А. Бандурін, І.О. Бланк, В. Гомольська, Б.В. Губський, В.К. Гуртов,
В. Єпіфанов, А.М. Ісаков, М.А. Козоріз, О.М. Марголін, В.О. Онищенко,
В.В. Повєрєнов, Г.О. Рєзнік, В.В. Борщевський, М.П. Бутко, С.С.
Герасименко, І. Олександренко, К.М. Романов, І.М. Школа, Р.В. Ягоменко.
Вагомим є внесок науковців у дослідження інвестиційної діяльності на
території пріоритетного розвитку у Волинській області, що мали місце у
роботах Р.А. Слав’юка та О. Івашка. Наукові здобутки вчених мають велике
теоретичне та прикладне значення, проте й досі недостатня увага
приділяється дослідженню інвестиційного розвитку Волинської області в
умовах активізації процесів євроінтеграції.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання.
Метою
дослідження даної роботи є аналіз та оцінка надходження прямих іноземних
інвестицій у промисловий комплекс Волинської області. Досягнення цієї
мети зумовило необхідність визначення таких основних завдань: 1) оцінки
наявного стану інвестиційної діяльності у промисловому комплексі
Волинській області; 2) дослідження динаміки та територіальної структури
надходжень капітальних інвестицій; 3) аналізу розподілу інвестицій в
основний капітал Волинської області за джерелами фінансування та видами
економічної діяльності;
Виклад основного матеріалу. Волинська область в інвестиційні сфері
активно співпрацює з 36 країнами світу. За даними Волинської обласної
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державної адміністрації на 1 січня 2013 року обсяг іноземних інвестицій в
економіку області становив понад 361 млн. дол. США, що у розрахунку на
одного жителя складає майже 349 дол. США. Станом на 1 липня 2012 року,
загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) внесених в економіку
області за весь період інвестування становить 339,4 млн. дол. США, або 328
дол. США на одного жителя області. ПІІ надходили на 249 підприємств
області. Майже 73% інвестованого капіталу зосереджено у промислових
підприємствах. 41,6% всіх ПІІ зосереджено на підприємствах міста Луцька.
Щодо попереднього року, то у 2011 році іноземні інвестори вклали в
економіку краю понад 27 мільйонів доларів прямих інвестицій. У 2010 році
в економіку області надійшло прямих іноземних інвестицій на суму 20 млн.
дол. США. Для порівняння, у 2008 році обсяги інвестицій становили 32,4
млн. доларів США, а у 2009 році – 62,8 млн. доларів США (рис. 1). Отже, як
бачимо, в останнім часом обсяги інвестицій суттєво збільшились за рахунок
відкриття нових підприємств (зокрема в с. Смоличів, Луцького району)
відкрито новий логістичний комплекс корпорацією «Nestle») і
стимулювання інвесторів до залучення коштів в розвиток економіки
Волинської області.[6]

Рис. 1 – Динаміка обсягу інвестицій в промисловий
комплекс Волинської області (Складено за матеріалами [1, 4])

Найбільше інвестиційних ресурсів (за весь період інвестування)
надійшло до міста Луцьк – 210,2 млн. дол. США (61%) та до
м. Нововолинськ – 65,2 млн (19%), а також на підприємства Ковельського
(37,5 млн (11%)) і Луцького районів (20 млн. дол. США (6%)).
Зокрема, в місті Ковелі нараховується 15 підприємств, що отримали
іноземні інвестиції. Найбільше іноземного капіталу вкладають в
деревообробну, металургійну, харчову промисловість. Обсяги іноземних
інвестицій станом на 01.10.2011 р. становили 3 875,4 тис. дол. США, в
розрахунку на одного жителя припадає 57,4 дол. США. Обсяг прямих
іноземних інвестицій вкладених в економіку і соціальну сферу Ковельського
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району з початку інвестування на 1 жовтня 2012 року склав 37,6 млн.дол.
США, що становить 10,6 % загального обсягу по області. В розрахунку на
одного жителя Ковельського району припадає 916,4 дол. США (по області
цей показник склав 343,5 дол. США). [4,6]
Існує також і пряма залежність між рівнем розвитку промисловості
міст або районів Волинської області від обсягів зовнішніх інвестицій в
основний капітал (Рис. 2).
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Рис. 3 – Розподіл іноземних інвестицій за галузями промисловості та по
районах Волинської області (Складено за матеріалами [1, 3, 4])

Більш розвинені міста (Луцьк, Ковель, Нововолинськ, ВолодимирВолинський) та райони (Луцький, Іваничівський) отримують значну
кількість іноземних інвестицій, на противагу іншим містам та районам
(Камінь-Каширському, Локачинському, Любешівському, Старовижівському,
Турійському). Беззаперечними лідерами за обсягами інвестицій є м. Луцьк,
м. Нововолинськ, Луцький район Аутсайдерами є Старовижівський та
Любешівський райони, які практично не мають виробничих потужностей. За
останній період відбулось зростання інвестицій у всіх містах Волинської
області (Луцьк на 38,2%, Володимир-Волинський у 3 рази, Ковель на 12,0%,
Нововолинськ на 3,3%) та у 13 районах (від 3,1% у Ковельському до у 2 рази
у Шацькому). Зниження їх обсягів було зафіксовано у 3 районах:
Любешівському (на 16,9%), Локачинському (8,8%) та Іваничівському (на
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7,0%). Основна частина інвестицій в основний капітал (51,7% загального
обсягу) надходила у м. Луцьк – 35,6% та м. Нововолинськ - 16,1%, де
проживало лише 25,6% наявного населення області. У КаміньКаширському, Локачинському, Любешівському, Старовижівському,
Турійському та Шацькому районах їх обсяг не досягав і одного відсотка, а
загалом становив 4,0%.
Основними країнами-інвесторами у промисловість Волинської
області є Польща – 83 млн. дол. США, Віргінські Острови (Британські) 51,9 млн. дол. США, Швейцарія – 38,6 млн. дол. США, Кіпр – 20 млн. дол.
США, Швеція –16,5 млн. дол. США, Італія – 12,9 млн дол. США Також в
економіку області інвестують Канада–7 млн. дол. США, Словаччина–5,9
млн. дол. США, Австрія–5,3 млн. дол. США, Німеччина–4 млн. дол. США
(Рис. 3 ).[4]

Рис. 3 – Розподіл іноземних інвестицій за країнами-інвесторами (млн. дол. США)
Складено за матеріалами [1,4 ]

Найбільші обсяги іноземних капіталовкладень (62,5% загального
обсягу прямих інвестицій) залучено у виробничий сектор. Оскільки на
промисловість припадає близько половини всіх інвестицій в основний
капітал варто розглянути дану сферу докладніше. На добувну промисловість
у 2008 р. припало 19 млн. дол. США (давайте приведемо все до єдиного
стандарту долара), інвестицій. Саме в цей рік відбулось оновлення всіх
основних засобів виробництва в добувній галузі. Всі вони спрямовані на
розвиток видобутку паливних корисних копалин (зокрема у
ВАТ „Луківський комбінат будівельних матеріалів”, що знаходиться в смт
Луків Турійського району залучено 2 млн. дол. США інвестицій.
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Підприємство спеціалізується на організації видобуванні та переробці
крейди. Також надійшли інвестиції у ТзОВ “Волиньсапрофос”
(Старовижівський район с. Синове) займається видобуванням та
переробкою сапропелю, для розвитку підприємства інвестовано більше 0,6
млн. дол. США ).[5]
У основний капітал підприємств переробної промисловості у 2008 р.
надійшло 151,1 млн. дол. США інвестицій (75% всіх інвестицій у
промисловість області). Найбільша частка інвестицій - 43% всіх надходжень
у переробну промисловість - було вкладено у харчову промисловість. З
кожним роком цей показник зростає. На рис. 3 відображено галузевий
розподіл іноземних інвестицій у промисловому комплексі Волинської
області.
Збільшується кількість інвестицій і в основний капітал галузей
машинобудування. Переважна їх частина припадає на виробництво
транспортних засобів та устаткування – 31,7 млн. дол. США(88% всіх
вкладень у машинобудування). Це такі потужні підприємства як «СКФ
Україна», «Кромберг енд Шуберт Україна». Привабливими для інвесторів
стають обробка деревини та виробництво виробів з неї. «Кроноспан УА»,
що спеціалізується на деревообробці, «Гербор Холдінг» займається
виготовленням різного асортименту меблів. У 2008 р. у даний вид
промислової діяльності було залучено 209,8 млн. грн. інвестицій.
Підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості області з ряду
причин не можуть залучити значних коштів. Їх обсяг коливається з року в
рік від 1, 53 млн. дол. США до 4,6 млн. дол. США. Найбільше інвестицій
надходить на таке підприємства Волинської області як «Хемосвіт».
Обсяг коштів, що вкладаються у металургійне виробництво та
виробництво готових металевих виробів зростає із року в рік (у 2005 р. -0,
24 млн. дол. США, а у 2008 р. – 3,09 млн. дол. США переважна їх кількість
спрямовується у ВАТ «Нововолинський ливарний завод».
Значні обсяги інвестицій в основний капітал надходять на
підприємства які займаються виробництвом та розподілом електроенергії,
газу, тепла і води. Якщо у 2005 р. було залучено 4,73 млн. дол. США то у
2008 р. – 33,8 млн. дол. США.Така тенденція сформувалась через значну
зношеність волинських тепло-, водо систем, високу вартість прокладання
нових комунікацій та високу вартість машин та механізмів, що
застосовуються у даній сфері.
На території Волинської області розміщено цілий ряд промислових
підприємств з іноземним капіталом. Із спеціалізацією на обробці деревини
та виробництво виробів з неї працює ТзОВ «Кроноспан», Кіпр, в галузі
машинобудування функціонує ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна»,
Німеччина, Австрія, ТзОВ «СКФ» (Швеція), ПАТ «ДП «Луцький
автоскладальний завод №1 АК «Богдан Моторс» (Великобританія),
виробництво харчових продуктів (ВАТ«Волиньхолдінг» (Швейцарія),
виробництво меблів («Гербор–Холдінг», «Модерн–Експо», «БРВ–Україна» Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)
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Республіка Польща, хімічне виробництво представлене виготовленням
гумових та пластмасових виробів (ТОВ «Теріхем», Словаччина).
Стратегічним партнером для нашої держави, а також і для
Волинської області, є Польща, особливо після вступу до ЄС. Транкордонне
співробітництво як форма кооперації є обов`язковою для європейської
інтеграції. Для його успішного здійснення потрібні партнерство та зміни у
розширенні співпраці на регіональному рівні, що є джерелом цього
співробітництва. Створення Єврорегіону “Буг” є позитивним фактором як з
точки зору національних інтересів України в плані зміцнення стосунків із
сусідніми державами і розширення мережі зв`язків, так і з позиції
загальноєвропейських інтересів - у плані сприяння міжнародній стабільності
в регіоні.
На території Волинської області зареєстровано та ефективно працює
95 спільних українсько-польських підприємств, з подальшою перспективою
їх розвитку і розширенням та товарообігом на суму понад 72 млн доларів.
Польща займає лідируючу позицію за прямими інвестиціями в промислові
підприємства Волинської області. Загальний обсяг інвестованого в Україну
польського капіталу становить понад 80 мільйонів доларів США, це є
практичним втіленням міждержавної політики стратегічного партнерства в
рамках Єврорегіону «Буг», яка на ділі реалізується в зростанні
партнерського довір’я та покращенні інвестиційного клімату. [1, 7]
Серед польських підприємств на території Волинської області,
найбільш впливовою бізнес-структурою є ТОВ «Агропромислова група
«Пан Курчак», до складу якої входить шість потужних виробничих
комплексів, які складають основу замкненого технологічного циклу –
оренда с/г угідь для вирощування кормів, м’ясне тваринництво,
м’ясопереробка. До цієї групи відносяться такі підприємства, як: ПП
«Західна аграрна компанія», ТОВ «Агротехніка», ТОВ «Агідель», ТОВ
«Птахокомплекс «Губин», ТОВ «Віра-1», ТОВ «ВМП» – торговельні марки
«М’ясна точка», «Пан Курчак». На підприємствах групи працює близько
2 000 осіб. [3]
Серед інших великих підприємств варто виділити українськопольське СП «Модерн-Експо» - один з найбільших виробників і
постачальників торговельного обладнання в Східній і Центральній Європі.
Основні напрямки його діяльності - це виробництво і постачання торгових і
складських стелажів, касових боксів, обладнання з нержавіючої сталі та ін.
Сьогодні «Модерн-Експо» здійснює поставки в 38 країн світу. Головний
офіс знаходиться у м. Луцьку, регіональні представництва розташовані в м.
Люблін (Польща), м. Москва (Росія), м. Берлін (Німеччина), м. Дубаї (ОАЕ).
Також «Модерн-Експо» представлено офіційними дистриб'юторами в
Латвії, Литві, Білорусі, Росії, Молдові, Казахстані, Румунії, Грузії,
Азербайджані, Вірменії та Україні. На підприємстві працює близько 1 300
осіб.
Також функціонує потужне ТОВ «Гербор-Холдінг» – підприємство з
виробництва меблів, створене із залученням польських інвестицій (більше 1
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млн грн), що є одним із лідерів меблевої галузі на українському ринку.
Фірма знаходиться у місті Володимир-Волинську, на підприємстві створено
800 робочих місць.
У травні 2002 р. у м. Нововолинськ зареєстровано ТзОВ «БРВ Україна», що займається виробництвом меблів. Із Польщі на підприємство
надходить 95% сировини. Польський капітал присутній також на фірмі "УА
БРУК", що знаходиться у м. Луцьку, займається виробництвом тротуарної
плитки. Крім того створено підприємства з виробництва та реалізації
велосипедів («Аркус – Ромет Україна») та м’ясних продуктів («СМП») ці
підприємства знаходяться в м. Нововолинську. Загальний кошторис
вказаних проектів становив 36,7 млн. дол. США. Підприємства харчової
промисловості розміщені і в м. Ковелі, наприклад, «Агро фрукт». [1,2]
Прикладами успішної реалізації інвестиційних проектів з участю
іноземного капіталу, що мають значний вплив на розвиток економіки
регіону є німецький досвід співпраці із підприємствами Волині, зокрема на
ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» – заводі, що знаходиться у місті
Луцьку
та
спеціалізується
на
виробництві
автомобільного
електрообладнання. На заводі створено 3 700 нових робочих місць. Для
реалізації цього проекту було залучено 5,2 млн. дол. США ПІІ. У 2007 р. до
нього надійшло ще 0,689 млн. дол. США.
Ще одним підприємством із німецьким капіталом є ТзОВ «Ліхтен
Бетон Україна» (м Луцьк). Вона працює над виготовленням і реалізацією
товарного бетону. Інвестиції у це підприємство склали 1,03 млн. дол. США.
Ще одне Українсько-німецьке СП "Вест Україна" розміщене у м Луцьку.
Займається будівельними матеріалами та конструкціями для будівництва.
На території Волинської області функціонує шведський концерн
ВАТ «СКФ Україна» (в минулому – ВАТ «Луцький підшипниковий завод»),
який належить до міжнародної промислової групи SKF, світового лідера в
галузі виробництва підшипників. Шведська корпорація залучила у
підприємство понад 11 млн. дол. США. Сьогодні тут виробляється понад
30% підшипників СНД. Біля 80% продукції іде на експорт. На виробництві
зайнято 1 300 працівників. Також у м. Луцьку знаходяться японська
компанія «ІСУЗУ» та німецький концерн «Опель», які використовують
основні фонди SKF.
Досить потужний ВАТ «Волиньхолдинг», продукція якого відома під
торговельною маркою «Торчин-продукт» належить швейцарській
корпорації «Nestle». Найважливішим досягненням компанії в 2009 році
стало успішне завершення будівництва заводу з виробництва продуктів
харчування в с. Смолигів Луцького району Волинської області. На
підприємстві працює близько 1 000 осіб.[1]
Ще одним прикладом залучення швейцарського капіталу можна
назвати фірму «Боніта», до якої швейцарськими бізнесменами залучено
11,1 млн. дол. США. За їх рахунок налагоджено сучасне високотехнологічне
виробництво продукції харчової промисловості. Підприємство знаходиться
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у м. Луцьку спеціалізується на виробництві борошномельно-круп’яних
продуктів і виробництва макаронних виробів.
Італійський капітал присутній на підприємстві "Мінмат Ревербері",
заснованому у 2005р у м. Луцьку. Його спеціалізація - виготовлення
високоякісної продукції на ринку тепло- та звукоізоляції. Обсяг інвестицій у
розвиток підприємства становив 1,3 млн. дол. США.
Серед найважливіших інвестиційних проектів, що реалізовано у 2006
році, та успішно продовжують розвиватись в області, є розширення
виробничих потужностей на Луцькому автомобільному заводі, що входить
до складу корпорації «Богдан» (великобританський капітал). Згідно з цим
проектом передбачено створення нових виробничих потужностей для
випуску до 1,5 тисячі середніх, великих, надвеликих автобусів і тролейбусів
на рік. Інвестором є приватна компанія з обмеженою відповідальністю «SV
Motors LTD». На реалізацію цього проекту спрямовано 28,2 мільйона
доларів США у 2006 році та додатково – 56,4 млн дол. США у 2007
році.[1,4]
Також значна сума інвестиції стала можливою завдяки реєстрації у
Луцьку нового підприємства, яке займається торгівельними послугами. Це ТзОВ «Ресурс стандарт». Інвестор - з Британських Віргінських Островів.
Значні інвестиції для розвитку промисловості Волинської області мають і
надходженні із Кіпру. У 2012 році є цієї держави надійшло 70 мільйонів
доларів інвестицій. Зокрема до ТЗОВ "Кроноспан УА", що знаходиться у
Нововолинську. Підприємство займається виробництвом плит для меблів,
ламінування плит. Обсяг інвестицій становить 20,45 млн дол. США.
Завдяки інвестиціям із Словаччини (1 млн дол. США) здійснена
модернізація лінії по випуску хімічної продукції ТзОВ «Хемосвіт Україна»,
що розміщене у м. Луцьку. Підприємство займається продукуванням плівки
з використанням передових технологій, продукція має попит на внутрішніх
та світових ринках.
Також введено в експлуатацію високотехнологічну лінію з
виробництва поліпропіленової плівки для потреб електротехнічної
промисловості на СП "Теріхем" у рамках інвестиційного проекту,
який впроваджується на ВАТ "Луцькпластмас" спільно з компаніями
Словаччини та Фінляндії. Значні кошти надійшли і на модернізацію
виробництв «Хостіліа» смт Ратне Ратнівського району. Тут присутній
іноземний капітал із Литви, підприємство спеціалізується на
деревообробці.[1]
Висновки і перспективи подальших розвідок. Волинська область є
інвестиційно привабливою територією з перспективними напрямками
залучення фінансових ресурсів. Найбільшими інвесторами є Польща,
Німеччина, Швейцарія, Швеція, Кіпр, Віргінські (Британські) Острови,
Словаччина. Інвестує в економіку області понад 36 країн, а загальний обсяг
інвестицій становив понад 361 мільйон доларів. Прямі іноземні інвестиції
надійшли на 261 підприємство області.
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Для покращення інвестиційної активності у Волинській області
необхідно надалі розвивати транспортну інфраструктуру, покращувати
співпрацю між бізнесом та органами місцевого самоврядування крім того,
необхідно активніше рекламувати область на інвестиційних форумах та у
ЗМІ з метою інформування потенційних інвесторів про наявні пропозиції.
Пріоритетними напрямами розвитку у сфері залучення іноземних
інвестицій повинні бути машинобудівна, деревообробна та легка
промисловість, енергозбереження, реконструкція і технічне переобладнання
підприємств, охорона довкілля та розвиток соціальної інфраструктури,
туристично-рекреаційний комплекс, розвиток агропромислового комплексу,
створення нових і реконструкція потужностей харчової і переробної
промисловості. Волинська область має високий інвестиційний потенціал,
лише потрібно його розвивати у відповідному напрямку, ефективно та
раціонально.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ
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Вступ. Постановка проблеми. Європейська інтеграція є ключовим
пріоритетом зовнішньої політики України, який передбачає проведення
системних реформ в усіх сферах життя відповідно до норм та стандартів ЄС.
Кінцевою метою європейської інтеграції є набуття Україною членства в
Європейському Союзі. Основним завданням такого процесу на сьогодні є
завершення переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію, невід’ємною
складовою якої є зона вільної торгівлі. З іншого боку, останнім часом у
наукових, політичних та економічних колах все частіше точаться розмови
про можливе приєднання України до Єдиного економічного простору із
Росією, Білоруссю та Казахстаном. Єдиної думки щодо напряму подальшої
інтеграції України немає, саме тому доцільним є проведення порівняльного
аналізу переваг і недоліків України від вступу до ЄС та ЄЕП. Актуальність
дослідження полягає в тому, що проведення порівняльного аналізу переваг і
недоліків України від вступу до ЄС та ЄЕП дасть можливість визначити
пріоритетний напрям подальшої зовнішньої політики України, який
безумовно повинен стати майбутнім курсом інтеграції держави у
міжнародні організації, розвитку партнерства України з державами-членами
і, звичайно, покращення соціально-економічної ситуації в країні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі
питання інтеграційних процесів України залишаються дискусійними.
Причому не лише серед українських дослідників, а й серед зарубіжних
науковців. В своєму дослідженні ми спирались на праці таких вчених, як
Я. Базилюк,
В. Варцава,
Ю. Гохберг,
Н. Антонюк,
Г. Асланян,
Г. Теплицький, Н. Чала, Д. Горєлов, Є. Ніколаєв, В. Сіденко, Б. Сценко,
В. Стафійчук. Спектр невирішених проблемних питань, невизначеність
позиції України у міжнародній діяльності постійно залишаються відкритими
як для науковців, так і для державних діячів.
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Формування цілей, постановка завдання. Мета роботи полягає у
аналізі сучасного розвитку ЄС та ЄЕП та перспектив майбутньої інтеграції
України у ці організації. Це зумовило необхідність вирішення певних
завдань, зокрема: дослідження сучасного розвитку регіональних
інтеграційних об’єднань за різними соціально-економічними показниками;
порівняльний аналіз перспектив подальшої інтеграції України у ЄС та ЄЕП.
Виклад основного матеріалу. У ЄС приймають участь 27 державчленів, а у ЄЕП лише 3 держави, провідну роль з яких відіграє Росія.
Територія ЄС значно менше території, яку займають країни, що входять до
ЄЕП: 4,3 млн. км2 проти 20 млн. км2, або 2,9% та 13,4% території суходолу
відповідно. В той же час чисельність населення ЄС втричі більша ніж ЄЕП:
503,8 млн. осіб проти 165,1 млн. осіб, або 7,2% і 2,4% населення світу
відповідно. Середня очікувана тривалість життя у країнах ЄС та ЄЕП
суттєво відрізняється. У країнах ЄС вона одна з найвищих в світі і становить
майже 80 років, а в країнах ЄЕП – вона дещо вище 67 років, тобто
приблизно на тому ж рівні що і в Україні [6].
Сукупний обсяг ВВП (за паритетом купівельної спроможності) країн
Євросоюзу складає $15,4 трлн. (19,5% від світового ВВП) і більш ніж
уп’ятеро переважає сукупний ВВП держав Єдиного економічного простору
– $2,7 трлн. (3,5% від світового ВВП). Проте ЄЕП має значну перевагу за
виробництвом та запасами енергоносіїв, в той час як споживає їх більше
об’єднана Європа. ЄС споживає 14,7% світової нафти та 16,2% природного
газу, в той час як виробляє лише 2,5% та 5,7% відповідно. Таким чином
країни ЄС забезпечені власною нафтою лише на 16,5%, а газом – на 35,4%,
тобто вони є глибоко залежними від імпорту енергоносіїв. Натомість країни
ЄЕП на чолі з Росією, навпаки, споживають лише 2,8% світової нафти та
13,9% природного газу, в той час як виробляють 13,3% та 19,2% відповідно.
Таким чином країни ЄЕП забезпечені власною нафтою на 461,1%, а
природним газом – на 136,8%, тобто у них є надлишок енергоносіїв, які вони
експортують. У державах ЄС зосереджені лише 0,4% підтверджених
світових запасів нафти. Цілком очевидно, що зацікавленість України у
вступі до ЄЕП полягає у готовності Росії зробити певні поступки у зниженні
ціни на нафту і наближенні її до рівня внутрішніх російських цін.
Показник ВВП на душу населення у Європі суттєво знижується із
просуванням із заходу на схід. Станом на 2011 рік у країнах ЄС він в
середньому складав $34 тис. (в Люксембурзі він був найвищим і становив
$84,7), в той час як у країнах ЄЕП він удвічі менший – $16,6 тис. Утім, слід
зазначити, що в усіх державах і ЄС і ЄЕП дохід на душу населення значно
вищий ніж в Україні ($7,2 тис.). Крім того у країнах Західної та Північної
Європи доходи між домогосподарствами розподіляються рівномірніше, ніж
у країнах Південної та Східної Європи. В середньому показник нерівності
розподілу доходів домогосподарств по Європейському Союзу складав 30,4
(найнижчий у країнах Скандинавії, Бенілюксу, Австрії, Фінляндії), а у
країнах Єдиного економічного простору – 40.
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Проте економіка держав ЄЕП значно швидше розвивається після
економічної кризи. Темпи росту ВВП у 2011 році були вищими у країнах
ЄЕП – 4,6%. А у країнах ЄС складали лише 1,6%, а деякі країни, які ще не
оговталися від наслідків світової фінансової кризи, взагалі мають
скорочення ВВП (Греція на 6%, Португалія на 2,2%) (рис. 1) [6].

Середні показники по міжнародним організаціям
ЄС
ЄЕП
ВВП (ПКС) на душу населення, тис. $ (2011) [6]
34,0
16,6
Темпи росту ВВП, % (2011) [6]
1,6
4,6
Показник
нерівності
розподілу
доходів
30,4
40,0
домогосподарств – Індекс Джинні [6]
Рис. 1 – Доходи населення, темпи зростання ВВП в країнах ЄС та ЄЕП

Як уже було зазначено раніше, країни ЄС займають провідне місце у
міжнародній торгівлі. Сукупний обсяг експорту цих держав у 2011 році
становив близько $5,75 трлн. (31,9% від світового), в тому числі $1,8 трлн.
складав експорт за межі ЄС, не рахуючи внутрішньої торгівлі. Сукупний
обсяг імпорту держав ЄС складав $5,85 трлн. (33,3% від світового), у тому
числі $2 трлн. складав експорт за межі ЄС, не рахуючи внутрішньої торгівлі.
Таким чином в цілому Європейський Союз має від’ємний торгівельний
баланс (в основному за рахунок Великої Британії, Франції, Іспанії та Італії).
Країни ЄЕП мають значно скромніші показники зовнішньої торгівлі у
порівнянні з державами ЄС. Обсяг експорту тут становить $627,5 млрд., а
імпорту – $394,2 млрд. Це означає, що ЄЕП має позитивний баланс
зовнішньої торгівлі (в основному за рахунок експорту Росією та
Казахстаном природних ресурсів) [6].
Країни
ЄС
більш
залежні
від
зовнішньої
торгівлі.
Зовнішньоторговельна квота тут становить 75,4% (найвища у країнах
Бенілюксу – 154,6% у Нідерландів та 161,3% у Бельгії), а в країнах ЄЕП
вона удвічі менша 37,3% (для порівняння в України – 40,3%).
Значно відрізняються держави ЄС та ЄЕП за рівнем
конкурентоспроможності. Індекс глобальної конкурентоспроможності —
глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за
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показником економічної конкурентоспроможності. Індекс глобальної
конкурентоспроможності складений з 113 змінних, які об'єднані в 12
контрольних
показників,
що
визначають
національну
конкурентоспроможність:
якість
інститутів;
інфраструктура;
макроекономічна стабільність; здоров'я і початкова освіта; вища освіта і
професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність
ринку праці; розвиненість фінансового ринку; рівень технологічного
розвитку; розмір внутрішнього ринку; КС компаній; інноваційний
потенціал. У країнах ЄС індекс конкурентоспроможності складає в
середньому 4,71 (від 5,61 у Швеції до 3,92 у Греції), а у країнах ЄЕП та
Україні – 4,2 [5].
Дуже яскраво проявляються відмінності між країнами ЄС та ЄЕП за
рівнем розвитку демократії. Індекс демократії складений Economist
Intelligence Unit Для країн ЄС в середньому становить 7,96, тобто усі
держави відносяться до повноцінних або недосконалих демократій. Для
України він становить 5,94 (перехідний режим), а для країн ЄЕП – 3,44
(авторитарні режими) [2].
У сучасній соціально-економічній географії також широко
застосовується індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) — індекс для
порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості
життя й інших показників країни. В середньому для країн ЄС він складає
0,855, що відповідає дуже високому рівню розвитку, а для країн ЄЕП –
0,752, що відповідає високому рівню розвитку [1].
Враховуючи зазначені особливості сучасного стану економіки ЄС,
можна навести цілу низку аргументів на користь розвитку українськоєвропейської співпраці :
1. ЄС являє собою значний ринок збуту товарів та джерело
задоволення потреб України в найрізноманітніших споживчих та
інвестиційних товарах.
2. Співробітництво України з ЄС необхідне для технологічного
оновлення українського виробництва. Виробничі технології українських
підприємств відстають від тих, що їх використовують передові європейські
країни. Україна не має капіталу, необхідного для модернізації наявних та
створення нових сучасних підприємств. Тобто йдеться про створення
виробничо-технологічного укладу, порівнянного з європейським.
3. Розвиток співробітництва з ЄС сприятиме повнішому використанню
потенціалу України як транзитної держави, що означає збільшення
надходжень від експорту транспортних послуг та розвиток відповідних
галузей промисловості.
4. ЄС – це невичерпне джерело досвіду функціонування ринкової
соціально зорієнтованої економіки та державного регулювання економічних
процесів. Очевидно, саме тут Україна може отримати знання щодо розробки
та реалізації антимонопольної політики та здійснення контролю за
концентрацією економічної діяльності, регулюванням фондового ринку,
політики в галузі зайнятості тощо.
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5. Розвиток міжнародного співробітництва в цілому та економічних
зв'язків з ЄС зокрема безпосередньо впливає на більш раціональний
розподіл ресурсів, підвищення ефективності економічних процесів, тобто
має позитивні наслідки в довготерміновому плані.
Як повноправний учасник об'єднаної Європи, а в майбутньому – член
ЄС, Україна зможе впливати на вироблення відповідних рішень і, таким
чином, на процеси, що відбуваються в Європі. Перебуваючи осторонь,
Україна не матиме економічних та політичних ресурсів для такого впливу і
може перетворитися на слабкий об'єкт, а не активний суб'єкт європейської
політики.
В той же час вступ до ЄС несе у собі і певні ризики. Недоліками
інтеграції України до ЄС у короткотерміновій перспективі можуть бути:
перехід нових держав-членів до єдиного митного тарифу ЄС та збільшення
рівня тарифного захисту щодо низки товарів українського експорту;
позбавлення нових держав – членів ЄС можливості самостійно регулювати
свій торгівельний режим щодо України; можлива втрата українськими
експортерами традиційних ринків збуту в нових країнах-членах ЄС
внаслідок розширення сфери застосування антидемпінгових заходів щодо
України; скорочення обсягів традиційного українського експорту до ЄС
внаслідок часткової переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими
членами ЄС [4]. Економісти відзначають особливу небезпеку для
українського
сільського
господарства,
авіабудування,
оборонної
промисловості. Якщо Україна вступить у зону вільної торгівлі (ЗВТ) з
Європейським Союзом, їй доведеться скорочувати більшу частину
фермерських
господарств,
оскільки
європейський
ринок
сільськогосподарської продукції має надлишкову кон’юнктуру. Проте в
перспективі вступ до зони вільної торгівлі позитивно вплинув би на
розвиток металургійної та хімічної промисловості.
Якщо ж говорити про вступ до ЄЕП, то даний проект також має як
позитивні, так і негативні аспекти для сторін-учасниць, в т.ч. України.
Мотиви участі України в ЄЕП пояснюються, напевно, її прагненням
поглибити співробітництво на пострадянському просторі. Ця взаємодія
насамперед мала б набути форми повномасштабної зони вільної торгівлі без
винятків і обмежень. ЗВТ спрямована на досягнення таких цілей України:
• скасування російського експортного мита і ПДВ на нафту й газ;
• реалізація російських енергоносіїв в Україні за внутрішньоросійськими
цінами;
• створення „єдиного енергетичного простору”, що передбачає
формування стратегічних енергетичних запасів країн-учасниць;
• отримання повнішого доступу на російський ринок через скасування
торговельних бар’єрів;
• скасування російських антидемпінгових заходів щодо українських
товарів, імпортних квот на металопродукцію та деякі інші товарні групи;
• зростання взаємної торгівлі країн – учасниць Угоди;
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• забезпечення вільного руху робочої сили між державами, скасування
процедури реєстрації тощо.
Іншими словами, дві головні теми ЗВТ – це енергетика і російські
квоти на українську продукцію. Однак, зрозуміло, що Росія не допускає
реалізації газу й нафти в Україні за внутрішніми цінами. А це є
принциповим питанням.
Очевидно, що теоретично створений ЄЕП має бути вигідним для всіх
чотирьох держав за умов паритетності їх участі в цьому формуванні. Проте
практично членам ЄЕП доведеться зазнати багатьох незручностей, зокрема
протистояння російському капіталу, дешевим конкурентоспроможним
товарам російського виробництва, неврегульованості позицій національних
природних монополій, перспективі введення російського рубля як єдиної
валюти, а також необхідності внесення значних поправок до законодавства
країн-учасниць ЄЕП. За таких умов особливо важливо для кожної країни
зберегти національне виробництво.
Саме тому найоптимальнішим варіантом для України, ми вважаємо, є
такий: зупинитися на зоні вільної торгівлі і не брати участь у митному
союзі, зберегти курс на євроінтеграцію. Однак, противники вступу
вважають, що подібний крок не дозволить Україні продовжити
співробітництво щодо Зони вільної торгівлі з Європою і викличе труднощі в
рамках СОТ.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У цілому
держави ЄС мають вищі рівень життя населення, соціальні стандарти, рівень
розвитку демократії, економічних свобод, вони тісніше залучені до
світогосподарських процесів, участі у міжнародній торгівлі та політичних
процесів, мають нижчий рівень корупції та інших загроз. Тому
євроінтеграція має бути пріоритетним варіантом розвитку для України, адже
це шлях до модернізації економіки, подолання технологічної відсталості,
залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових
робочих місць, підвищення конкурентоспроможності товарів, вихід на
світові ринки та ринки ЄС. Інтеграція у ЄЕП в цьому випадку не може бути
альтернативою, оскільки вона не суттєво вплине на рівень життя населення.
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Проведений порівняльний аналіз сучасного розвитку ЄС та ЄЕП за доходами
населення, рівнем конкурентоспроможності економіки, залежністю від зовнішньої
торгівлі, індексом людського розвитку та рівнем розвитку демократії. Розглянуті
перспективи інтеграції України до ЄС та ЄЕП. Визначені переваги та недоліки вступу
України до ЄС та ЄЕП.
Ключові слова: Україна, інтеграція, ЄС, ЄЕП, порівняльний аналіз.
Сагач О. В. Преимущества и недостатки вступления Украины в ЕС и ЕЭП:
сравнительный анализ.
Проведен сравнительный анализ современного развития ЕС и ЕЭП по доходам
населения, уровню конкурентоспособности экономики, зависимостью от внешней
торговли, индексу человеческого развития и уровнем развития демократии. Рассмотрены
перспективы интеграции Украины в ЕС и ЕЭП. Определены преимущества и недостатки
вступления Украины в ЕС и ЕЭП.
Ключевые слова: Украина, интеграция, ЕС, ЕЭП, сравнительный анализ.
Sagach O. V. Advantages and disadvantages of Ukraine joining EU and CES: the
comparative analysis.
The comparative analysis of the current development of EU and CES by household income, the
level of competitiveness of the economy, dependence on foreign trade, human development
index and the level of democracy is performed. The prospects of Ukraine's integration into the
EU and CES are considered. Advantages and disadvantages of Ukraine's accession to the EU
and CES are defined.
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Ключові слова: Регіональна політика, соціально-економічний розвиток, основні
проблеми регіональної політики та шляхи їх вирішення

Вступ. Актуальність теми полягає в тому, що Польща є членом
Європейського Союзу з 2004 року. Вона є однією з найрозвинутіших країн
Східної Європи. По-друге: Україна має спільний кордон з цією країною.
Між ними існує значний товарообіг. По-третє: Польща активно сприяє
інтеграції України до ЄС, НАТО та інших європейських структур. Почетверте: Україну та Польщу об’єднує спільний проект по проведенню
чемпіонату Європи з футболу - «Євро – 2012», який ще більше інтегрує дві
економіки країн та узгоджує регіональні політики цих держав. Метою статті
є аналіз регіонального розвитку та вивчення досвіду регіональної політики
Польщі, та змога скористатися ним Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні в останні роки
активно займаються питаннями та проблемами регіонального розвитку
Польщі та досвіду її для України такі вчені як: Мрінська О.В., Бусигіна І.,
Мезенцев К.В., Герасимчук З.В., Максименко С., Нагірна В.П., Писаренко
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С.М. та інші. Вони піднімають актуальні питання стосовно проблем
розвитку регіональної політики та стратегій розвитку. Поканскі Т.,
Станкевич О., Янкін М.Д., Борщевський В.В., Zaleski J., Pyszkowski A. в
Польщі займаються питання регіонального розвитку та регіональної
політики.
Постановка завдання. Регіональна політика – це організаційноправова, економічна, соціальна, культурно-освітня, екологічна та
управлінська діяльність держави, спрямована на забезпечення комплексно –
пропорційного розвитку окремих територій країни на основі раціонального
використання та забезпечення їх особливостей та інтегрального потенціалу.
Основними задачами роботи є суспільно-географічні аспекти
регіональної політики, дослідити проблеми регіонального розвитку та
сучасний стан регіональної політики Польщі. Для реалізації даних задач
були використані літературні джерела, які видані як в Польщі, так і в
Україні.
Регіональна політика повинна охоплювати усі сфери життєдіяльності
регіонів, бути спрямованою на реалізацію державних регіональних програм,
на
впорядкування
розміщення
продуктивних
сил,
здійснення
загальнонаціональної
стратегії
соціально-економічного
розвитку,
використання регіональних можливостей та їх резервів, формування у
регіонах ринкових відносин.
Виклад основного матеріалу. Фундаментальними принципами
здійснення регіональної політики є :
1. Раціональне поєднання централізму і децентралізму на основі
узгодження регіональних і загальнодержавних інтересів.
2. Пріоритетність соціально – екологічної діяльності.
3. Комплексно – пропорційна спрямованість розвитку території.
4. Перспективність.
5. Взаємодоповнюваність діяльності суб’єктів, що представляють різні
форми власності [1, c. 20].
Регіональний аспект життєдіяльності населення на перспективу є
надзвичайно важливою складовою соціально-економічного та екологічного
розвитку країни. Найбільш конструктивним в цьому відношенні є поняття
«регіональний розвиток держави» – сукупність позитивних, науково
обґрунтованих функціонально-територіальних змін соціально-економічної
та екологічної діяльності людей за певний відрізок часу.
Проблема управління регіональним розвитком є складною за змістом,
заключним етапом прийняття рішень щодо удосконалення територіальної
організації різних видів людської діяльності, які регулюються економічними
засобами, нормативно-правовими актами та документами. Успішне її
вирішення можливе лише на міждисциплінарній основі, де провідні позиції
повинна займати суспільна географія поряд з регіональною економікою,
соціологією та екологією [2, c. 62].
Дослідження на тему регіональних відмінностей процесів розвитку
та їх причин ведуться в Польщі протягом багатьох років, а результати
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досліджень створюють досить повну картину (хоча певною перешкодою для
цього є уривчастість статистичних даних в динамічному розрізі). На підставі
висновків з цих досліджень та враховуючи наслідки членства Польщі в
Європейському Союзі – і в ширшому розумінні: положення Польщі в Європі
– можна визначити найважливіші проблеми регіонального розвитку
держави. До них належать:
• поляризація польської території, яка мала місце протягом всього
післявоєнного періоду і поглибилася після 1989 р.;
• маргіналізація деяких районів держави, що є наслідком їх тривалої
відносної недорозвинутості, яка в певних випадках поглиблюється
процесами системної трансформації ї пов’язаною з ними складною
ситуацією на регіональних та місцевих ринках праці;
• недорозвинутість функцій метрополій великих польських міст,
особливо в східній частині держави, при паралельному послабленні зв’язків
між великим містом і його регіональним тилом;
• зосередження багатьох економічних, суспільних і територіальних
проблем у Верхній Сілезії, що є наслідком об’єктивних економічних
процесів і невдалої реструктуризації цього регіону [3, c. 13]. Всі
перераховані аспекти, відображаються в розподілі ВВП на душу
населення.(рис. 1).

Рис. 1 – ВВП на душу населення в поточних цінах, 2008 р.

Процес розробки регіональної політики Польщі може бути
представлений у вигляді трьох стадій, що частково перетинаються:
1. Бездіяльність держави щодо регіонального розвитку (1989–
1995 рр.).

Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~315~

2. Побудова моделі регіональної політики, адміністративна реформа
на місцевому рівні та розробка законодавчої бази, необхідної для підтримки
регіонального розвитку (1995–2000 рр.).
3. Імплементація нової моделі регіонального розвитку (2001–2006 рр.),
яка включає:
a. Використання структурних фондів та фондів підготовки до вступу
до ЄС, а також
b. Перегляд функціонування системи та вироблення більш
обґрунтованої моделі регіонального розвитку Польщі в контексті програми
вступу до ЄС на 2007–2013 рр.
Процес розробки регіональної політики Польщі може бути
представлений у вигляді трьох стадій, що частково перетинаються:
У 1998–1999 рр. уряд Польщі змінив адміністративну структуру
країни. Було створено дві нові адміністративно-територіальні одиниці:
повіти – другий рівень місцевого самоуправління, та воєводства –
регіональний рівень самоуправління. Державна територіальна реформа
продовжувалась довготривалими публічними та політичними дискусіями
щодо розміру та кількості нових регіонів. В результаті цієї реформи на
сьогодні Польща має три рівні місцевого/ регіонального самоврядування,
кожен з яких є незалежним від інших, володіє власними активами та
фінансовими ресурсами
У сфері відповідальності повітів надання послуг місцевого та інколи
субрегіонального масштабу, які відповідно до принципів субсидіарності та
пропорційності не можуть бути передані на рівень ґмін. Існує 308 сільськіх
ґмін (сільських органів управління) та 65 міських ґмін (найбільші міста), які
наділені повноваженнями повітів (виконують функції повітів, мають
інфраструктуру та бюджетні повноваження повітів). На території повітів
проживає приблизно 80–100 тис. мешканців [4].
Нові 16 воєводств достатньо великі, на їх території проживає від 1 до
5 мільйонів мешканців (середній показник 2,4 мільйони осіб).( рис.2).
До сфери їх відповідальності відноситься розробка та реалізація
політики регіонального розвитку, основною ціллю якої є оптимальне
використання людського капіталу і матеріальних ресурсів для забезпечення
розвитку регіону в довгостроковій перспективі. Окрім того вони надають
суспільні послуги, що носять регіональний характер, а саме: залізниця,
мережа автомобільних доріг тощо.
Національна Стратегія Регіонального Розвитку Польщі на 2007-2015
рр. визначає наступні стратегічні цілі щодо розвитку регіонів:
1. Зростання конкурентності воєводств.
2. Посилення суспільної,економічної та просторової єдності.
3. Швидке зростання – вирівнювання шансів щодо розвитку.
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Рис. 2 – Регіональні відмінності у співвідношенні безробіття та зайнятості, 2008 р.

Схвалення вищезгаданих стратегічних цілей відповідає принципу
розвитку усіх польських воєводств. В практичному розумінні це означає
підвищення економічної конкурентоспроможності польських регіонів і
країни в цілому, а також вирівнювання шансів розвитку тих територій, які,
якщо держава не надасть їм допомоги, приречені стати другорядними, або
приречені вирішувати довготривалі проблеми розвитку [5].
Господарство Польщі є досить диверсифікованим. У структурі
національного продукту країни на промисловість припадає 35 %, торгівлю і
сферу послуг - 45 %, сільське господарство - 6 %.
В галузевій структурі промислового виробництва найбільшою є
частка легкої і харчової промисловості (29 %), машинобудування (28 %) та
паливно-енергетичного комплексу (23 %).
За
останні
десятиліття
Польща
активно
розвиває
свої
зовнішньоекономічні зв'язки.
У товарній структурі польського експорту провідне місце займають
кольорові метали, електротехнічне й електронне обладнання, текстиль,
транспортні засоби та кам'яне вугілля. Традиційними продуктами експорту
Польщі є також сірка, заморожені овочі, сире м'ясо тощо.
Імпортує країна в основному електротехнічне й електронне
обладнання, мінеральну сировину, хімічну продукцію та текстиль, нафту,
газ, кольорові метали.
Досвід регіональної політики Польщі є досить корисним для України.
Наша держава має взяти приклад з поставки пріоритетності питань
соціально-економічного розвитку. Вирішення цих питань в нормативноправовій базі (законодавстві України). Створення національних та
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регіональних стратегій соціально-економічного та іншого розвитку на
майбутні роки.
На прикладі Польщі Україна має можливість визначити чіткі цілі,
механізми управляння, найголовніші проблеми регіонального розвитку та
шляхи їх вирішення.
На сьогоднішній день регіональна політика України знаходиться в
стані реформування. Тому основним питанням є визначення основного
змісту регіональної політики на сучасному етапі реформування. Від того,
яким чином центральні органи влади в Україні намагатимуться впливати на
регіональний розвиток, залежить в кінцевому рахунку якість та швидкість
просування економічних реформ як у регіонах, так і в країні в цілому.
Чітких універсальних граничних рівнів показників соціальної та
економічної диференціації розвитку окремих частин країни, при досягненні
яких визначається необхідність втручання держави, не існує. Це є однією з
основних проблем в Україні створення нової чітко сформульованої
регіональної політики, яка відповідала б покращенню рівня життя в усіх
регіонах держави та наближенню його до рівня ЄС.
Державна регіональна політика повинна бути спрямована насамперед
на розв'язання таких проблем:
1) низька інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна
активність в них;
2) нерозвинута виробнича та соціальна інфраструктура;
3) зростання регіональних диспропорцій у сфері соціальноекономічного розвитку регіонів;
4) слабкі міжрегіональні зв'язки;
5) нераціональне використання людського потенціалу.
Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку
України до 2015 року:
1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх
ресурсного потенціалу (Пріоритетний напрям - реструктуризація
економічної бази окремих регіонів і створення умов для диверсифікації на
новій технологічній основі; розбудова та модернізація інфраструктури, що
сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіонів. Реалізація
цього напряму дасть змогу підвищити продуктивність сфер економіки у
регіонах та підтримати нові види діяльності, що сприятиме підвищенню
рівня зайнятості. При цьому будуть задіяні регіони, в яких необхідно
реструктурувати традиційні галузі з критично високим рівнем зношеності
основного капіталу та наявністю ризиків виникнення техногенних катастроф
національного масштабу.)
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів (Пріоритетний напрям забезпечення високих стандартів навчання, доступного для працівників
протягом усього періоду їх виробничої діяльності; активізація співпраці у
сфері освіти і науки; забезпечення повної зайнятості працездатного
населення.
Реалізація
політики
розвитку
людських
ресурсів
здійснюватиметься
з
урахуванням
регіональних
особливостей
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демографічної ситуації, рівня зайнятості населення та його життя, що
сприятиме створенню нових робочих місць, насамперед у сфері розвитку
інновацій, перекваліфікації вивільнених працівників, поліпшенню
соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими
працівниками, забезпеченню самозайнятості населення, розвиткові
фермерства, селянських господарств, підтримці малого і середнього
бізнесу.)
3. Розвиток міжрегіонального співробітництва (Пріоритетний напрям розширення
міжрегіональної
економічної
взаємодії;
розвиток
транскордонного, у тому числі єврорегіонального співробітництва. Розвиток
міжрегіональних економічних зв'язків та транскордонного співробітництва
забезпечить підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному
співробітництві, їх активну участь у діяльності міжнародних організацій).
4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку
(Пріоритетний напрям - реформування системи державного управління та
місцевого
самоврядування;
розширення
фінансово-економічних
можливостей територіальних громад; реформування адміністративнотериторіального устрою; узгодження діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
розвитку регіонів. Розв'язання проблем регіонального розвитку, становлення
місцевого самоврядування та вдосконалення відносин "центр-регіони"
перебуває у площині інституційного і правового поля та потребує
формування і реалізації державної регіональної політики, чіткого розподілу
функцій та координування діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.)
Головною метою цієї стратегії - зниження диспропорцій у соціальних
показниках, у тому числі заробітній платі та забезпеченні додержання
державних соціальних гарантій; збільшення обсягу інвестицій в основний
капітал при одночасному зниженні диспропорції за цим показником;
створення умов для сталого розвитку регіонів в інтересах усієї країни,
підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття,
формування середнього класу; забезпечення додержання визначених
державних соціальних гарантій стосовно кожного громадянина незалежно
від місця його проживання; подолання депресивного стану окремих
територій, своєчасне і комплексне розв'язання проблем охорони довкілля[7].
Висновки. Для того, щоб Україна найближчим часом вступила в
Європейський Союз потрібно, перш за все, правильно спрямувати
регіональну політику на вирівнювання конкурентоспроможності, розвитку
відсталих та слабких регіонів.
Для Польщі вирішальним у цій ситуації стало укрупнення воєводств.
На сьогоднішній день їх 16 з майже однаковою площею та населенням.
Найбільш розвинуті у соціально-економічному відношенні Мазовецьке,
Великопольське, Сілезьке та Нижньосілезьке воєводства. Найменш
розвинуті – Любуське та Вармінсько-Мазурське воєводства.
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В Україні 24 області та Автономна республіка Крим сильно різняться за
площею, населенням та соціально-економічним розвитком. Нашій державі
необхідно провести територіально-адміністративну реформу (укрупнити
області та відповідно зменшити їх кількість). Держава має спрямувати
кошти на підтримку депресивних та слабко розвинутих регіонах, водночас
не має забувати про розвинуті у соціально-економічному відношенні
регіони.
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ
РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ МІСТА ЧЕРКАСИ
Ключові слова: рекреаційна
функціональна зона, Черкаси

діяльність,

чинники,

зонування

території,

Вступ. Постановка проблеми. Пізнання і розуміння основних
тенденцій та закономірностей розвитку рекреаційного процесу надає
можливість усвідомити актуальність даного дослідження.
Рекреаційна діяльність – це діяльність у вільний час, спрямована на
відновлення й розвиток психічних, фізичних і духовних сил людини; це
система заходів, пов'язаних з використанням вільного часу для оздоровчої та
культурно-пізнавальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що
характеризується розмаїтістю, незвичністю поведінки людей і самоцінністю
процесу. Розвиток рекреаційної діяльності та значна складність проблем,
пов'язаних із цим глобальним явищем, потребують його вивчення. У ході
розгортання наукових досліджень чітко виявилася «географічність» проблем
рекреації, оскільки рекреаційна діяльність диференційована територіально.
Акваторія річки Дніпро та ділянка прибережної смуги у межах Черкас
є вагомими складовими рекреаційної діяльності за навантаженням, що
включає лікувальний, оздоровчий, спортивний та пізнавальний
функціональні типи територій. Додає значимості висока протяжність
берегової смуги, а також площа акваторії. Специфіка дослідження полягає в
тому, що об’єкт значно інтегрований у міське середовище з іншим
функціональним спрямуванням. Саме тому постає завдання не лише
описати роль акваторії Дніпра чи узбережжя міста у складі рекреаційної
зони, але і знайти відповідь на питання, що собою являє об’єкт дослідження
та перейти до практичних рекомендацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведене дослідження
спирається на науковий доробок фахівців із рекреаційної географії та
територіального планування. Його теоретичною основою стали праці
В. Преображенського,
М. Мироненка,
О. Любіцевої,
О. Бейдика,
М. Поколодної, В. Нудельмана, Ю. Палехи та інших вчених.
Формування цілей, постановка завдання. Метою написання даної
статті є спроба систематизувати наявну інформацію та провести аналіз
доцільності розвитку акваторії річки Дніпро та ділянки прибережної смуги у
межах міста Черкаси як рекреаційної території. Завданнями визначені
наступні: систематизувати наявну інформацію про дослідження акваторії
річки Дніпро та ділянки прибережної смуги міста Черкаси загалом;
проаналізувати та обґрунтувати зв’язки між об’єктами рекреації в межах
визначеної ділянки та підтвердити чи заперечити варіант розвитку даної
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території, як складової рекреаційної зони; розглянути варіанти подальшого
розвитку об’єкту дослідження. Так, на основі детального вивчення усіх
поставлених завдань можна оцінити наявність (чи відсутність) додаткових
конкурентних переваг розвитку рекреаційного господарства та оптимальних
умов для життєдіяльності людей на досліджуваній території. Така
постановка завдання дає нам можливість максимально наблизитись до
обґрунтування зростання важливості функціонування рекреаційного
комплексу міста Черкаси, як однієї із складових формули успіху високих
соціальних стандартів життя населення, що задіяне в складному та
динамічному досліджуваному процесі.
Виклад основного матеріалу. Рекреаційна діяльність поєднує
різноманітні види відпочинку та сукупність допоміжних і обслуговуючих
видів діяльності. Рекреаційна діяльність міста Черкаси перебуває в процесі
становлення і в подальшому може перетворити місто на туристичнорекреаційний центр, або, навпаки, втратить функціональне спрямування і
буде заміщена іншим видом діяльності.
Рекреаційні потреби на досліджуваній території в м. Черкаси
визначаються сукупністю чинників: ресурсно-екологічних (природних);
історичних; соціально-економічних; факторами культурного і суспільнопсихологічного характеру (особистісно-поведінковими) тощо.
З північного заходу та з півночі місто оточує лісовий масив –
Черкаський бір, що є найбільшим острівним масивом лісу сосни звичайної в
межах лісостепової зони в Україні (285 км2). Рельєф тут переважно
рівнинний з невеликими піщаними пагорбами та пониженнями (подами).
Поширені дерново-слабопідзолисті грунти, які є найсприятливішими для
соснових та дубово-соснових лісів. Флора Черкаського бору нараховує
близько 800 видів вищих рослин, з яких 18 занесено до Червоної книги
України. Найважливіше значення Черкаського бору полягає у наявності
рекреаційних ресурсів для відпочинку мешканців Черкас. Найвідомішою
частиною Черкаського бору є Соснівка – мікрорайон Черкас, який
розміщений на піщаній терасі Дніпра.
Комплексний індекс забрудненості міста дорівнює середньому
забрудненню у містах України. Зниження індексу забруднення обумовлене
зменшенням концентрацій аміаку та оксиду азоту в атмосфері завдяки
зупинці хімічного підприємства «Хімволокно» та зменшенні потужності
інших заводів. Найбільш забрудненими залишаються мікрорайони
Дніпровський (обумовлено близьким розташуванням до ВАТ «Азот») та
Центр (завантажений автотранспортом).
Офіційною датою заснування міста Черкаси вважається 1286 рік. В
середньовіччі у Черкасах було 2 замки. Один з них був збудований в 13921402 роках і знаходився в межах сучасного скверу Богдана Хмельницького
на Замковій горі. Фортеця була острогом міста. Крім основного замку в
центрі міста згодом звели ще один, на місці якого нині Пагорб Слави. Зараз,
при належній ініціативі владних або бізнесових структур можна було б,
відбудувавши та провівши реконструкцію даних замків, використовувати їх
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як туристично-розважальні об’єкти (розмістити на території замків музеї або
тематичний ресторан тощо).
З 1797 року Черкаси стали повітовим містом Київської губернії, що
спонукало міську адміністрацію обговорити нову програму забудови.
Генеральний план міста у 1815 році склав відомий російський архітектор
Вільям Гесте, який полюбляв естетичні і водночас комфортні проекти. Гесте
запропонував зробити рівні прямокутні квартали, уздовж довшої сторони
яких розмістити по п'ять будинків, а вздовж коротшої – по три. На той час
уся територія міста складалася з 952 геометрично правильних ділянок. Така
забудова центральної частини міста збереглась і зараз і є особливим
туристичним ресурсом.
Упродовж останніх десяти років чисельність постійного населення
міста Черкас скоротилася на 10 тис. осіб і сьогодні становить 286 тис. осіб.
Зменшення чисельності населення відбувається як за рахунок природного
скорочення, так і міграційного. Збільшується кількість сімей, які не бажають
мати дітей з огляду на соціальні, матеріальні або психологічні причини.
Несприятливі тенденції в демографічних процесах призводять до
поступового постаріння населення і зменшення його репродуктивного
потенціалу. За даними міського управління охорони здоров'я, у Черкасах
діти до 14 років становлять 15%, а пенсіонери 19% жителів міста.
З огляду на довготривалість процесу відновлення поколінь, всі
актуальні коливання демографічної поведінки знайдуть своє відображення у
тих або інших дефіцитах робочої сили, у прогалинах вікової структури
працездатного населення. Отже, включення демографічного фактора у коло
розвитку рекреаційного комплексу є вкрай важливим як з точки зору
забезпечення робочою силою, так і з точки зору наявності споживачів
рекреаційних послуг.
Потужним чинником є також рівень безробіття населення. Рівень
зареєстрованого безробіття в Черкасах склав 1,8%, а в Черкаській області
цей показник є одним з найвищих в Україні і становить 3,5%. Рівень
безробіття визначений за методикою МОП становить 10,8%. Це негативно
впливає на розвиток рекреаційної діяльності з точки зору формування
доходів споживачів рекреаційних послуг. Водночас, в регіоні є робоча сила,
яка може бути задіяна в рекреаційному обслуговуванні. Підготовка фахівців
для потреб рекреаційного господарства здійснюється в Черкаському
національному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю
туризм та готельно-ресторанна справа, в Черкаському коледжі економіки і
права та Черкаському вищому професійному училищі. Кількість
випускників професійно-технічних навчальних закладів та вузів є
достатньою для забезпечення ними закладів рекреаційної сфери Черкаської
області. Проте, є сумніви і застереження щодо кваліфікації випускників
даних навчальних закладів, де підготовку фахівців розпочато зовсім
недавно.
При дослідженні рекреаційної діяльності берегової смуги р. Дніпро в
місті Черкаси дуже важливим є врахування управлінського чинника, адже
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він може виступати одним із основних. Більшість управлінський рішень
спрямовані на розвиток та функціонування усього міста, а не окремих
територій. Зокрема, про це йде мова в "Програмі соціально-економічного та
культурного розвитку міста Черкаси". Одним з головних напрямків, в якому
задіяно управлінський чинник, є подієвий туризм, що передбачає
проведення різноманітних фестивалів, співочих вечорів, спортивних змагань
тощо. Серед основних засад Генплану є розширення існуючих та створення
нових рекреаційних територій (парків та скверів). Значних змін відповідно
новому документу зазнає набережна, яку заплановано звільнити від
промислових підприємств та підсобних господарств (складів тощо),
створивши спортивно-рекреаційні зони для проведення дозвілля міських
жителів та тренування спортсменів. На тривалу перспективу у новому
Генплані внесені пропозиції щодо намиву на мілководді Дніпра нової
території «Черкаси-2».
Берегова смуга р. Дніпро в місті Черкаси ввійшла до національнокультурної програми "Золота підкова Черкащини". Дана програма
передбачає заходи, спрямовані на збереження та популяризацію пам`яток,
розвиток історико-культурних заповідників, відкриття туристичний
маршрутів та створення сучасної туристичної інфраструктури. Наприклад, у
2011 році Черкаси була представлені на семи виставках у Києві, Чернігові,
Чернівцях, Кам’янець-Подільському та Ужгороді, що є важливою
складовою маркетингової діяльності туристичної сфери.
Надзвичайно важливим у формуванні рекреаційного комплексу
акваторії річки Дніпро є транспортний чинник. Відстань від Черкас до
Києва повітряним шляхом – 159 км, залізницею – 240 км, автомагістралями
– 186 км, водним транспортом по Дніпру – 208 км. Через місто проходить
залізниця, що зв'язує дві швидкісні магістралі — Київ-Харків та КиївДніпропетровськ. Залізниця проходить дамбою та мостом через
Кременчуцьке водосховище. У Черкасах функціонує залізничний вокзал, з
якого здійснюється регулярне сполучення з сусідніми залізничним вузлами
— Смілою та Гребінкою. Через місто проходять транспортні автошляхи
національного та регіонального значення Умань-Золотоноша, КанівКременчук. Навколо міста функціонує об'їзна дорога.
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста становить
321,5 км. В Черкасах існує 30 автобусних маршрутів, тролейбусне
сполучення міста включає 11 маршрутів. Є декілька маршрутів, що
сполучають набережну із мікрорайонами Дахнівка та Соснівка. Річковий
транспорт, що в майбутньому може відіграти значну роль в формуванні
рекреаційного комплексу, характеризується рухом теплохода «Резон», яким
передбачено по 3 рейси у всі дні тижня, окрім понеділка. До прогулянки
включено акваторію м. Черкаси та проведення екскурсії. Окрім
регламентованих рейсів теплохід «Резон» можна замовити для здійснення
екскурсії «Черкаси-Канів» та додатково замовити екскурсію містом і на
Тарасову гору. На майбутнє плануються туристичні рейси до причалу
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Адамівка та екскурсії по Чигиринському історико-культурному заповіднику.
У місті є аеропорт, що зараз не виконує регулярних рейсів.
Транспортна доступність для жителів сусідніх районних центрів до
Черкас складає 30-60 хв. їзди на власному автомобілі та 60-90 хв. рейсовими
маршрутними таксі чи автобусами. Щодо транспортної доступності
мешканців міста до набережної, то це 10-25 хв. транспортом. Тобто,
транспортна мережа з автобусним та тролейбусним сполученням в місті та
приміським рейсами сприяє формуванню рекреаційного комплексу.
Для вивчення перцепційного портрета черкащанина нами
використано опитування КП «Туристично-інформаційний центр міста
Черкаси» 2012 року на тему «Черкаси – туристичне місто» із кількістю
респондентів близько 1900. Самостійно проаналізувавши результати
опитування, ми отримали такі результати: середньостатистичний
черкащанин є гостинним, життєрадісним, хазяйновитим, прагматичним,
пам’ятає про своє козацьке коріння; він вважає, що Черкаси є «містом
вихідного дня», а всі, хто приїжджає на відпочинок, мають побувати на
Дніпрі, дамбі, в Соснівці, Долині Троянд, на Пагорбі Слави, в парках та
скверах і в центрі міста; відзначає проведення багатьох фестивалів та свят у
місті; цілком впевнений, що у Черкасах є багато цікавих туристичних
об’єктів, що сприятимуть розвитку рекреації, але загалом оцінює
туристичну інфраструктуру на середній бал; наголошує на пасивності у
готельному та екскурсійному бізнесі, слабкості пропаганди та
інформаційного наповнення в місті для туристів; власна ж громадянська
його позиція полягає у тому, що виправити всі ці недоліки має місцева влада
та профільні організації.
У межах міста Черкаси пропонується поділ узбережжя на 5 зон, що
характеризуються індивідуальною територіальною та функціональною
структурами. Таке розмежування є умовним, оскільки акваторія річки
Дніпро та ділянка прибережної смуги є значно інтегрованими до інших
районів міста. Виділені зони подібні за характером розвитку території як
прибережної смуги та мають певні особливості, які їх відрізняють від решти.
Зона 1. Район Дахнівка. Територія обмежена вулицями Поліською,
Канівською (P-10) із переходом у вул. Підгірську. Розташована на півночі в
історичному минулому Дахнівка мала статус села. У 50-х роках ХХ століття
до Дахнівки було приєднано Василицю, а 13 серпня 1982 році село стало
частиною міста. З того часу існує мікрорайон «Дахнівський» в місті
Черкаси. Довкола нього – Черкаський Бір, як додатковий фактор
зацікавленості туристів; за межами міськради розташовується ряд літніх
таборів, спорт-готелів (в т.ч. «Селена», де проводять різні фестивалі та
змагання всеукраїнського масштабу), приватних садиб тощо. Майже вся
територія Дахнівки має планувальне обмеження, у вигляді можливого
підтоплення з підвищеним рівнем грунтових вод (0,5 – 3м.). Сільська
місцевість забезпечує спокійний ритм життя. Тут також є район із
багатоповерховою забудовою на перехресті вулиць Канівської та Кузнецова,
Сержанта Волкова. На відміну від загальних тенденцій забудови міста
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Черкаси у римському стилі (широкі довгі вулиці, які перетинаються під
прямим кутом утворюючи «квартали»), Дахнівка, як віддалене село, не
підпадала під план розвитку В. Гесте. Все це додає унікальності
мікрорайону, відмінною рисою якого є можливість розвитку зеленого
сільського туризму.
Існує прямопропорційний зв’язок розміщення об’єктів і відстані до
центру міста. Прослідковується лінійне розміщення вздовж вул. Канівської,
як однієї з головних транспортних «артерій» цієї зони, що веде до виїзду з
міста. Зона 1 оконтурюється межами міста, а також дорогою регіонального
значення Р-10, що зумовлює її вигідне транспортне розташування. Значна
частина берегової смуги зайнята під човнові станції (ближче до Дамби) – це
сприяє пропаганді здорового способу життя, розширює можливі місця
відпочинку.
Головною дилемою розвитку Дахнівки, на нашу думку, є чітке
з’ясування сфер впливу лісових і водних ресурсів. Але, оскільки історично
утворення мікрорайону відбулося за рахунок близькості лісового масиву, то
зараз увагу варто зосередити саме на береговій смузі річки Дніпро для
комплексного розвитку території.
Зона 2. Смуга від району Дахнівка до міського парку «Долина
Троянд». Фактично, це буферна ділянка від Зони 1 до Зони 3. В даний
момент, це доволі вузька витягнута смуга узбережжя, де переважно
розміщені заклади фізкультурно-оздоровчого характеру, пляжна територія
майже не упорядкована, за виключенням ділянки біля ресторанного
комплексу «Бочка». Логічно, що поблизу дамби інше функціональне
призначення окрім як пляж неможливе. Це пояснюється відносною
близькістю від державного стратегічного об’єкту – Черкаський міст та
Черкаська дамба. Проте, цей факт відіграє і позитивну роль щодо
можливості організації екскурсійних турів до «чашечок» мосту за 1 км від
берегової смуги, де відкриваються мальовничі краєвиди річки Дніпро (до
того ж є можливість перебувати безпосередньо біля фарватеру, відчуваючи
силу ріки). Західна межа Зони 2 враховує рельєфні особливості, а тому цю
ділянку перетинає лише одна вулиця – Гагаріна, яка є досить завантажена у
Зоні 3, 4. Це можна використати у майбутньому, відремонтувавши дорогу
сполучити центральну частину міста із даною рекреаційною зоною задля
покращення її транспортної доступності.
Поблизу створена пам'ятка садово-паркового мистецтва національного
значення – Черкаський міський парк «Ювілейний». З одного боку, це точка,
що «переманює» відпочиваючих, з іншого – це територія, що приваблює
туристів з різних куточків міста і поза його меж, які мають змогу після
ознайомлення з «Ювілейним» спуститися до узбережжя (тобто Зона 2
піддається впливу ефекту «використання тіні» більш іменитого об’єкту, а
вже потім у майбутньому, знайшовши слабкі сторони парку, перебрати на
себе ініціативу). Особливим об’єктом, яких доволі небагато, є ресторанний
комплекс «Бочка», куди з’їжджаються черкащани на відпочинок у літній
період, та яхт-клуб, що розташувався посеред інших об’єктів спортивного
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характеру (в т.ч. водної бази гребного спорту). Навпроти яхт-клубу
розташована коса-острів Мурашиний, що фактично, виконує роль захисної
лінії для веслувальників. Інше цільове використання коси-острова поки що
заборонене, в зв’язку з нормами водного законодавства та безпосередньою
близькістю фарватеру Дніпра (як фізично нестійкий намив).
Основною проблемою Зони 2 є невпорядкованість території,
відсутність розуміння того, що недолік розміру території можна
компенсувати якістю наданих рекреаційних послуг.
Зона 3. Міський парк «Долина Троянд». Міський парк
розташований на березі Кременчуцького водосховища, від якого обмежений
лісосмугою, біля підніжжя меморіального комплексу Пагорб Слави.
«Долина Троянд» є яскравим прикладом розвитку території із
використанням адмінресурсу. Специфіка розвитку парку полягає в тому, що
донедавна в його упорядкуванні ніхто не був зацікавлений. Проте із
приходом ідеї повернення стратегії розвитку Черкас із перетворенням
промислового міста в рекреаційно-курортну зону, у місцевої влади
формується думка штучного розтягнення центру та перенесення комплексу
загальноміських заходів та свят до «Долини Троянд». Це дозволяє
розвантажити сучасну центральну частину, та вести активну пропаганду, яка
б висвітлювала міський парк як осередок рекреаційної діяльності.
Віднедавна територія Долини вже не є єдиним цілим із Пагорбом Слави — її
передано на баланс комунального підприємства «Дирекція парків». На
сьогодні: облаштовано пляж, доглянутий газон, реконструйовано пішохідні
доріжки, зведено декілька рекреаційних закладів, сконструйовано
«Сонячний годинник», проводяться різноманітні акції та фестивалі (також
святкується День Міста), є інтенсивне транспортне сполучення. Проте
незважаючи на назву парку, на цьому місці не висаджено жодної троянди.
Поряд із міським парком є такі привабливі туристичні об’єкти як
вищезазначений Меморіальний комплекс «Пагорб Слави» із монументом
«Батьківщина-Мати», Черкаський обласний краєзнавчий музей, Сквер
Богдана Хмельницького, Святотроїцький кафедральний собор, місце
розташування колишнього Черкаського замку тощо. Все це лише підвищує
привабливість описаної території.
Таким чином, ми вважаємо, що розвиток міського парку «Долина
Троянд» є перспективний у тому плані, що є залучення адмінресурсу
місцевої влади, прояв її інтересу у розвитку даної території. Але існує ризик
зникнення межі між центральною частиною міста та міським парком, що
може призвести до втрати ним характеристик рекреаційного об’єкту та
набуття функцій адміністративного спрямування.
Зона 4. Район Митниця. Охоплює територію мікрорайону Митниця,
у межах вулиць сержанта Жужоми, Гагаріна та Героїв Сталінграду.
Найбільша за площею зона, яка має широкий диверсифікований спектр
послуг для задоволення рекреаційних потреб.
Відносно новий мікрорайон, побудований біля затопленого
Кременчуцьким водосховищем однойменного історичного – Митниці. Ця
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~327~

територія в давнину знаходилася на перетині торгових шляхів, мала митне
подвір’я, де брали плату (мито) за право торгувати на прилеглих землях.
Забудована територія 9–16-ти поверховими будинками, що зумовлює значну
людність і одну з найвищих в місті густоту населення. Розташування
квартир поряд з мальовничим узбережжям поблизу центральної частини
міста приваблює інвесторів та підприємців для розбудови інфраструктури.
Митницю окреслюють паралельно розташовані дві вулиці, до яких
перпендикулярно спрямовано кілька вулиць, що умовно розділяють Зону 4
на 3 окремі прямокутні ділянки. На перетині цих ділянок розміщені заклади
обслуговування населення, що за логікою маркетингових досліджень є
раціональною закономірністю. Головними в Зоні 4 є вулиці Гагаріна та
Героїв Сталінграду, вздовж яких також розміщені ряд об’єктів
рекреаційного спрямування.
Внаслідок значної площі Зони 4 розвиток рекреаційної діяльності тут
відбувався поступово із насиченням інфраструктурою. Найважливішим є
розташування нещодавно відреставрованого річкового вокзалу, бізнесцентру «Митниця» та торговельно-розважального центру «Дніпро-Плаза»,
що претендує на звання «регіонального центру» надання рекреаційних
послуг. В цілому, рекреаційний комплекс Митниці перебуває лише на стадії
розвитку, тому є необхідність сфокусуватися на перерахованих вище
локальних ядрах із подальшим радіальним розширенням послуг на всю
територію Зони 4.
Зона 5. Смуга від вантажного порту до адміністративної межі
міста. Територія характеризується найменшим туристсько-рекреаційним
потенціалом на всій береговій смузі. Позитивними аспектами розвитку
території як складової рекреаційного комплексу є близькість до акваторії
річки Дніпро та значна транспортна доступність. Зараз же узбережжя
фактично є складовою частиною Черкаського південного промислового
вузла і має обмежений доступ через функціонування залізничної колії, яка
прокладена вздовж берега до вантажного порту, цегельного заводу,
«Хімреактиву», деревообробного комбінату, «Світу ласощів» та колишнього
цукрорафінадного заводу. Власне, санітарно-захисні зони підприємств
забороняють додавати нові види діяльності та обмежують розвиток
рекреаційної діяльності на цій території, де присутній лише спортивнорозважальний комплекс «Спорт-Охота». Тобто, Зона 5 на сьогодні не
характеризується рекреаційним призначенням. ЇЇ виділення зумовлене
туристсько-рекреаційним потенціалом та імовірністю того, що частина
промислових об’єктів будуть зміщені ближче до ПАТ «Азот» або нижче по
течії річки Дніпро (в сторону с. Червона Слобода), а на їх місці на намивних
грунтах буде створений рекреаційний комплекс.
Проведено SWOT-аналіз виділених зон, результати якого представлені
в таблиці 1.
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Таблиця 1 – SWOT-аналіз рекреаційних зон м. Черкаси
Сильні сторони (Strengths)
Сприятливе географічне положення
Значна площа акваторії річки Дніпро
(Кременчуцького водосховища)
Значна протяжність досліджуваного об’єкту
Висока транспортна доступність
Позитивний
перцепційний
пересічного черкащанина
Висока густота населення
Порівняно
сприятлива
цінова
закладів сфери обслуговування
Зручна
для
орієнтування
мікрорайонів

портрет
політика
забудова

Порівняно
високий
рівень
безпеки
відпочиваючих, туристів
Відновлення роботи річкового вокзалу
Можливості (Opportunities)
Значний туристично-рекреаційний потенціал
загалом
Об’єкт є складовою міста Черкаси – обласного
центру України
Історично
сформована
територія
без
застосування штучних важелів впливу
Затвердження Генерального плану міста

Слабкі сторони (Weaknesses)
Будівництво об’єктів без відповідних дозволів
на окремих ділянках
Недостатня прозорість діяльності органів
влади, невизначеність для інвесторів
Значна
частина
узбережжя
піддається
затопленню
Нерівномірність розміщення об’єктів сфери
послуг
Низький рівень транспортної інфраструктури
на окремих ділянках
Низький рівень доходів населення
Недостатня
диверсифікації
послуг
для
задоволення рекреаційних потреб
Відсутність належного позиціонування та
просування іміджу території на регіональному,
всеукраїнському та міжнародному рівні
Кількісні і якісні недоліки наявності фахівців із
сфери рекреаційного обслуговування
Низька популярність активного способу життя
серед місцевих мешканців
Загрози (Threats)
Високий рівень корупції
Кон’юнктурна управлінська нестабільність

Розмивання меж виділених зон, можливість
зміни їх функціонального використання
Обмеженість можливостей міста впливати на
питання, що перебувають у компетенції
державного рівня
Масштабна забудова Нової Митниці
Високі інвестиційні ризики
Наявна значна площа для будівництва закладів Недостатня
урегульованість
водного,
сфери послуг
земельного, лісового законодавства
Близькість
важливих
туристично- Хаотичність забудови на окремих ділянках
рекреаційних об’єктів
Індивідуальні особливості та ознаки
Послаблення громадської активності місцевих
виділених зон
жителів в напрямку самоорганізації
Прийняття рішення місцевою владою про Зменшення кількості транспортних маршрутів
капітальний ремонт усіх стратегічних доріг у напрямку берегової смуги міста
міста
Збільшення кількості навчальних закладів з Недостатня активність міської влади щодо
підготовки
фахівців
для
туристично- вирішення
проблеми
нераціонального
рекреаційної діяльності
використання території Черкаським південним
промисловим вузлом

Висновки та перспективи подальших досліджень. Враховуючи
сукупність ресурсно-екологічних (природних), історичних, соціальноекономічних, культурних та суспільно-психологічних умов організації
рекреаційної діяльності, спроможність рекреаційних ресурсів до певних
рекреаційних навантажень з урахуванням екологічних критеріїв та
відновлення, ми вважаємо за доцільне вести мову про розвиток акваторії
річки Дніпро та ділянки прибережної смуги у межах міста Черкаси як
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рекреаційної зони. Враховуючи те, що місто Черкаси на сучасному етапі
розвитку знову повернулося до стратегії позиціонування себе як
туристичного центру, а не промислового вузла, ідея обґрунтування
територіальної організації об’єктів рекреаційного комплексу є надзвичайно
актуальною.
На нашу думку, перспективи розвитку виділених туристськорекреаційних зон можуть бути такими:
Зона 1. За сукупністю передумов та чинників сприятлива для розвитку
сільського зеленого туризму, подальшого розвитку лікувально-оздоровчих
закладів та центрів відпочинку.
Зона 2. Перспективи пов’язані із упорядкуванням пляжів (за винятком
невеликої території, де розміщені фізкультурно-оздоровчі заклади) та
будівництвом під схилами невеликих готелів сімейного типу на 2-3 поверхи.
Зона 3. Має потенціал для того, щоб стати міським лідером із
задоволення рекреаційних потреб. Перспективним є розширення кількості
загальноміських заходів, фестивалів, свят.
Зона 4. Перспективи пов’язані із відновленням повноцінного
функціонування
Черкаського
річкового
вокзалу,
формуванням
інфраструктури довкола пірсу (набережної) та створенням передумов для
прискореного розвитку локальних ядер мікрорайону.
Зона 5. Пріоритетне значення має вирішення питання зміни
функціонального призначення території.
На основі вирішення усіх поставлених завдань ми виявили наявність
конкурентних переваг розвитку рекреаційної діяльності на досліджуваній
території, як однієї із складових формули успіху високих соціальних
стандартів життя населення та створення оптимальних умов для
життєдіяльності жителів Черкас.
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Суспільно-географічне дослідження прибережної рекреаційної зони міста Черкаси.
Проаналізовано природні, історичні, соціально-економічні та поведінкові чинники
рекреаційної діяльності акваторії річки Дніпро та прибережної смуги у межах міста
Черкаси. Здійснено зонування рекреаційної території з виділенням 5 функціональних
зон. Проаналізовано особливості функціонування, ресурсне забезпечення, визначено
тенденції розвитку виділених рекреаційних зон.
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Общественно-географическое исследование прибрежной рекреационной зоны
города Черкассы.
Проанализированы природные, исторические, социально-экономические и
поведенческие факторы рекреационной деятельности акватории реки Днепр и
прибрежной полосы в пределах города Черкассы. Выполнено зонирование
рекреационной территории с выделением 5 функциональных зон. Проанализированы
особенности функционирования, ресурсное обеспечение, определены тенденции
развития выделенных рекреационных зон.
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The natural, historical, social-economic and behavioral factors of recreation activities in
Dnipro`s area and the coastline within Cherkasy is investigated. The zoning of recreational area
with 5 functional areas is carried out. Features of the functioning, resource providing of selected
recreational areas development are analyzed, and its trends are identified.
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РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІНИ ВПЛИВУ РІВНЯ РЕЛІГІЙНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА РОЗЛУЧУВАНІСТЬ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ
Ключові слова: шлюбність, розлучуваність, злочинність, зґвалтування, релігійність,
регіональні відміни, ранжування

Вступ. Постанова проблеми. Релігійна мережа в Україні представлена
55 віросповідними напрямами, в межах яких діють десятки тисяч релігійних
організацій та релігійних громад. Різні рівні релігійності в регіонах України
впливають на процеси шлюбності, розлучуваності, кількість злочинів,
зокрема зґвалтувань. Загальними тенденціями, що характеризують сучасний
стан даних процесів, є збільшення кількості розлучень, зменшення рівня
шлюбності, високий рівень злочинності та зґвалтувань. Однак для України
характерні суттєві регіональні відміни в поширенні таких негативних явищ,
які зумовлені, насамперед, рівнем релігійності населення. Власне це і
зумовило актуальність даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В суспільній географії
питанням дослідження демографічних процесів, злочинності та поширення
віросповідань присвячені праці багатьох вчених. В своєму дослідженні за
основу ми взяли теоретико-методичний доробок з даної проблематики
О. Шаблія, О. Топчієва, А. Степаненка та Я. Олійника, І. Гудзеляк,
С. Павлова, К. Мезенцева та О. Любіцевої.
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Формування цілей, постановка завдання. Метою написання даної
роботи є аналіз регіональних відмін впливу релігійної ситуації в Україні на
такі соціальні процеси, як злочинність(зґвалтування), розлучуваність та
шлюбність.
Виклад основного матеріалу. В 2010 році в Україні було
зареєстровано 322,0 тисячі шлюбів та 166,8 тисяч розлучень. За
показниками коефіцієнтів шлюбності у 2010 році в Україні можна виділити
три групи регіонів:
- з найвищими показниками - Київська, Одеська, Волинська,
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська,
Чернівецька, Закарпатська та АР Крим;
- з середніми показниками – Дніпропетровська, Донецька, Луганська,
Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Вінницька та
Житомирська області;
- з низькими показниками – Чернігівська, Сумська, Полтавська та
Кіровоградська області.
До причин високого рівня шлюбності в західних областях і на Волині
можна віднести рівень релігійності населення, традиції населення та
ставлення до шлюбу і сім’ї. Високий рівень шлюбності в Києві та області
зумовлений віковою структурою населення, концентрацією вузів, а отже
населення молодого віку в регіоні. В Одеській області та АР Крим він
зумовлений також віковою структурою населення, особливостями
віросповідання, концентрацією молоді. Низькі показники шлюбності в ряді
північних та центральних областей зумовлені низькою часткою осіб у віці
18-38 років у зв’язку із переїздом молоді до місць навчання та роботи до
столиці.
Розлучуваність населення також характеризується територіальною
диференціацією. Стабільно найнижчі коефіцієнти розлучуваності характерні
для західних регіонів України – Волинської, Закарпатської, Львівської та
Рівненської областей, а найвищі – для Київської, Полтавської, Харківської,
Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької,
Миколаївської та Херсонської областей (рис. 1).
Серед багатьох причин, що впливають на рівень розлучуваності в
Україні ключові позиції, на нашу думку, займає рівень релігійності
населення, спосіб життя та місце проживання.
Релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2012 року представлена
55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 36500 релігійних
організацій, в тому числі 85 центрів та 290 управлінь, 35013 релігійних
громад (справами церкви опікується 30880 священнослужителів), 471
монастир (чернечий послух несуть 6769 ченців), 360 місій, 80 братств, 201
духовний навчальний заклад (навчається 1975 слухачів), 12899 недільних
шкіл. Більшість зареєстрованих громад в Україні є християнськими, близько
половини з них є православними, інші – греко-католицькими, римокатолицькими та протестантськими [1].
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Рис. 1 – Групи регіонів України за рівнем розлучуваності

Віросповідне самовизначення має виразну регіональну специфіку. Так,
найбільше число православних є характерним для Півдня (76%), Центру
(74%) і Сходу (72%), на Заході їх частка становить лише 46%. Послідовники
ісламу становлять 5% жителів Півдня і 0,3% – Сходу. Тих, хто не відносить
себе до жодного з існуючих віросповідань, найменше на Заході (4%),
найбільше – в Центрі (17%) та на Сході (16%) [1].
Діяльність УГКЦ в Україні відновлена в 1989 році. 37% жителів Заходу
відносять себе до греко-католиків. Абсолютна більшість (93,3% громад
УГКЦ зосереджені в Західному регіоні країни, причому 81% – лише в трьох
областях: Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській) [1].
Широко представлені в Україні церкви протестантського напряму.
Частка протестантських громад у 2010 році становила 28,8% загальної
мережі релігійних громад України. Громади Союзу об’єднань християнбаптистів найбільш поширені в Чернівецькій, Київській, Вінницькій,
Хмельницькій та Черкаській областях. Всеукраїнський Союз християн віри
євангельської (п’ятидесятники) найбільше громад має у Рівненській,
Волинській та Тернопільській областях.
На сьогодні в Україні існує поділ на релігійні регіони, відмінності між
якими пов’язані із їхнім розвитком в минулому. У регіональному вимірі,
релігійна самоідентифікація змінюється із заходу на схід ( таблиця 1).
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Таблиця 1 – Релігійне самовизначення громадян України за регіонами [3]
Ставлення до
релігії
Віруючі
Вагаються між
вірою та
невір’ям
Невіруючі
Переконані
атеїсти
Байдужі до
релігії

Захід,%

Центр,%

Південь,%

Схід,%

АРК,%

86,6

56,1

55,5

50,5

60,6

7,8

24,4

15,0

22,1

22,2

2,1

10,0

8,5

16,1

15,2

0,8

2,0

3,0

2,9

1,0

0,5

3,7

10,5

4,7

0,0

Аналіз поширення релігійних конфесій, течій і напрямів, кількісних
показників релігійних громад демонструє вирівнювання їх чисельності в
різних регіонах України. Так, якщо у 2008 році у Західному
регіоні (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська,
Тернопільська, Чернівецька області) діяло 11541 первинний осередок
віруючих (34,9% від загальної кількості громад), то у 2011 році – 11937 (або
на 3,4% більше). У цьому регіоні створена інституційна мережа конфесійноцерковних організацій достатня для задоволення релігійних потреб
віруючих. Другим за чисельністю релігійних організацій є Центральний
регіон
(Вінницька,
Дніпропетровська,
Житомирська,
Київська,
Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області
та м. Київ), де кількість первинних осередків віруючих проти 12045 у 2009
році зросла на 7,3% і становила у 2011 році 12928 парафій, що дорівнює
36,9% від загальної кількості релігійних громад. У Південно-Східному
регіоні (АР Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська,
Сумська, Харківська, Херсонська області та м. Севастополь) у 2008 році
загальна кількість релігійних осередків складала 9497 одиниць (28,7% від
загальної кількості), тоді як у 2011 році – 10148 (29%), тобто їх кількість
зросла на 651 або 6,8%.
Рівень релігійності населення в регіонах України впливає також і на
поширення злочинності, зокрема зґвалтувань. Так, найбільша кількість
зареєстрованих злочинів притаманна східним та південним регіонам
України, зокрема Луганській, Донецькій, Запорізькій областям та АР Крим,
а найменша вона у західних регіонах, зокрема у Івано-Франківській,
Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській та
Житомирській областях, тобто у тих регіонах, де найвища частка віруючих
(рис. 2).
Найбільша середня питома вага зґвалтувань останні 5 років в Україні
спостерігається також у східних регіонах (24,1%), а найменша - у
центральних (16,5%) та західних (16,9%) регіонах (рис. 2) [2].
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Рис. 2 – Рівень злочинності в регіонах України у 2010 році

Для порівняння показників шлюбності, розлучуваності та злочинності з
рівнем релігійності в регіонах України, на основі методу ранжування було
виділено наступні групи регіонів за кількістю релігійних громад на 100 тис.
жителів (рис. 3). Першу групу з найвищими показниками склали: Волинська,
Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області; до
другої групи увійшли регіони із значною кількістю релігійних громад:
Рівненська, Львівська, Житомирська, Вінницька та АР Крим, до третьої
групи увійшли регіони з незначною кількістю релігійних громад: ІваноФранківська, Київська, Черкаська, Полтавська та Херсонська області;
четверту групу склали регіони з несприятливою ситуацією: Сумська,
Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області; до п’ятої
групи увійшли регіони з найнижчими показниками: Чернігівська,
Дніпропетровська, Луганська та Харківська області.
На основі методу ранжування також було виділено 5 груп регіонів за
рівнями розлучуваності, злочинності та зґвалтувань (рис. 4). До першої
групи увійшли регіони з найнижчим рівнем поширення негативних явищ:
Волинська, Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та
Чернівецька області; другу групу склали регіони із незначним рівнем
поширення виділених негараздів: Львівська, Хмельницька, Житомирська,
Черкаська та Чернігівська області; до третьої групи увійшли регіони із
досить високими показниками поширення негативних явищ: Київська,
Вінницька, Сумська, Одеська та АР Крим; четверта група представлена
регіонами із несприятливою ситуацією: Полтавська, Кіровоградська та
Миколаївська області; до
п’ятої
групи увійшли
регіони
з
Економічна та соціальна географія. – 2013. – вип. 2 (67)

~335~

найнесприятливішою ситуацією - Донецька, Дніпропетровська, Луганська,
Запорізька, Харківська та Херсонська області.

Рис. 3 – Групи регіонів України за кількістю релігійних організацій

Рис. 4 – Групи регіонів України за рівнями розлучуваності, злочинності та
зґвалтувань
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Порівнявши отримані карти, можна зробити висновок, що досліджувані
явища мають тенденцію у поширенні із північного заходу (найкраща
ситуація) на південний схід (найгірші показники). Це свідчить про чітку
взаємозалежність шлюбності, розлучуваності та злочинності, в тому числі
зґвалтувань, від рівня релігійності. Виключенням є Івано-Франківська
область, де невисока кількість релігійних громад і низькі показники
розлучуваності та злочинності, та АР Крим, де ситуація є зворотною. Там
велика кількість громад викликана строкатістю національного складу
населення.
Висновки та перспективи подальшого розвитку. У роботі здійснено
аналіз релігійної ситуації в регіонах України та її співставлення із такими
соціальними явищами як шлюбність, розлучуваність, злочинність з метою
створення адекватного уявлення про сучасні тенденції досліджуваних явищ
та з’ясування впливу на них рівня релігійності, а також визначення тих
аспектів, що можуть становити підґрунтя для вдосконалення існуючих і
розробки нових програм пов’язанних із збереженням шлюбно-сімейних
традицій населення України.
У цілому рівень релігійності населення в Україні є досить високим і
представлений багатьма релігійними конфесіями. у територіальному вимірі
їх кількість збільшується із південного сходу на північний захід. На сьогодні
в Україні існує поділ на релігійні регіони, відмінності між якими пов’язані із
їхнім розвитком в минулому. Рівень релігійності населення в регіонах
України впливає на поширення злочинності (зокрема зґвалтування), рівні
шлюбності та розлучуваності. Найбільша кількість зареєстрованих злочинів
притаманна східним та південним регіонам України, а найменша вона у
західних регіонах, тобто у тих регіонах, де найвища частка віруючих.
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Проанализировано уровни брачности, разводимости, преступности (изнасилований) и
распространения религиозных конфессий в регионах Украины. Методом ранжирования
выделены группы регионов по уровням разводимости, преступности и изнасилований.
Выявлены региональные отличия влияния уровня религиозности населения на
разводимость и преступность.
Ключевые слова: брачность, разводимость, преступность, изнасилование,
религиозность, региональные отмены, ранжирования.
Kravchuk O.O., Nakydalyuk J.V. Regional differences influence the level of religiosity
of the population of Ukraine for divorces and crime.
The levels of marriage, divorce, crime(rape) and distribution of religious denominations in
Ukraine is analyzed. The groups of the region in terms of divorce, crime and rape identified by
the method of ranking. The regional differences influence the level of religiosity on divorces
and crime is identified.
Keywords: marriage rate, divorce rate, crime rate, rapes, religiousness, regional
differences, rankings.
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ВЗАЄМОРОЗВИТОК УРБАНІЗАЦІЙНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ
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Вступ. Постановка проблеми. Урбанізація в Україні є відображенням
взаємодії різноманітних процесів у суспільстві, викликаних змінами
соціально-економічних умов за останні десятиліття. Міста стрімко
змінюють свою чисельність, функції і зони впливу, міграції населення і
забудова є здебільшого неконтрольованими. Ситуація супроводжується
надзвичайно складною демографічною ситуацією з найвищим у світі
ступенем депопуляції та зниженням багатьох якісних характеристик
населення. Існує необхідність дослідити демографічні питання і їх
взаємозв’язок з урбанізаційними процесами для виявлення механізмів
подолання демографічної кризи у державі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міські поселення є
складними формами розселення та господарювання, тому багато відомих
вчених різних галузей знань досліджували різноманітні аспекти урбанізації.
Серед українських дослідників, насамперед, необхідно виділити таких:
Гладкий О.В., Доценко А.І., Заставний Ф.Д., Кубійович В.М., Олійник Я.Б.,
Паламарчук М.М., Пересєкін В.М., Пітюренко Ю.І., Степаненко А.В.,
Топчієв О.Г., Шаблій О.І., Шевчук Л.Т., та інші.
Формування цілей статті. Постановка завдання. Метою даної статті є
виявлення рівня і розкриття шляхів взаємовпливу демографічних та
урбанізаційних процесів в Україні.
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Для досягнення мети необхідним є дослідження територіальної
структури міст і систем розселення, встановлення типів міст і характеру їх
розвитку; виявлення характерних рис демографічних процесів в Україні та
розкриття сучасного стану урбанізаційних та демографічних процесів в
Україні, факторів впливу і взаємодії між цими процесами, проведення
аналізу раціональності нинішнього стану; виявлення проблем розвитку і
обґрунтування рекомендацій щодо можливих управлінських дій для їх
вирішення в найближчому майбутньому.
Виклад основного матеріалу. Протягом віків український спосіб життя,
українська ментальність сформувалися переважно під впливом
землеробської культури. Весь спосіб життєдіяльності українця був
визначений природними циклами і мав прив’язку до сільськогосподарського
укладу життя.
Історичний тип сільського розселення в Україні виник як наслідок
крупного «маєткового» землеволодіння, яке в доіндустріальні часи потребувало великих витрат ручної праці. Для такого розселення найбільш
зручною формою розміщення хліборобського населення були ареали
суцільної садибної забудови із значною кількістю мешканців уздовж вулиць
і проїздів.
Розвиток вугільної і важкої промисловості на початку XVIII ст. став
стимулом для розвитку міст, що в свою чергу спричинило певні
демографічні зміни. Особливості міських поселень впливають на соціальну і
демографічну структуру населення, спосіб життя, і параметри
психологічного здоров’я населення.
Урбанізація спричинюється як демографічним вибухом, так і
індустріалізацією та науковим прогресом. Одним із проявів урбанізації ХХ
ст. є адміністративні перетворення сіл на міські поселення, що зазвичай
проходять двома шляхами: один з них – через включення приміських сіл в
межі вже існуючих міських поселень, інший – в результаті надання
сільським населеним пунктам статусу СМТ (селищ міського типу). Іншим
проявом є посилення масових переїздів сільських жителів до міст.
Рушійною силою цих рухів було прагнення покращити свій добробут, що в
уяві асоціювалось з прикладанням праці в місті. Саме завдяки міграційному
притоку з сіл і став можливим процес сучасної урбанізації.
Зміни системи розселення у ХХ ст. Протягом XX століття українське
село пройшло кілька етапів історичних перетворень і стало своєрідною
ареною для соціальних і економічних експериментів. Такі історичні
потрясіння і їх довгострокові наслідки в соціальній і культурній сфері
визначили характер структурних змін сільського населення. В результаті
всіх цих подій Україна разом з іншими постсоціалістичними та економічно
розвиненими країнами опинилася у вирі демографічної трансформації та
модернізації. Однак, специфіка цих процесів в Україні проявилася у
феномені «надсмертності», який водночас з низькими показниками
народжуваності призвів до прискореної депопуляції [6].
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Такі чинники, як форсована індустріалізація, суцільна колективізація,
голодомор 1932-1933 рр. та масові репресії посилили урбанізаційні процеси,
які, як і міграційні, мали керований характер. В Україні будувалися нові
міста, реконструювалися старі, зростала чисельність міського населення за
рахунок керованих міграцій сільського населення, що призводило до
зростання робочого класу. У 1940 р. в Україні вже було 255 міст, у т.ч. 79 –
республіканського та обласного підпорядкування, 459 селищ міського типу.
Загальна чисельність населення України досягла 41,3 млн. осіб, з них –
14 млн. становило міське населення (34%), а 27,3 млн. осіб – сільське (66%).
У 1930-1940 р. частка міського населення на Донбасі становила 74%. У
Ворошиловградській області міське населення становило 65,7%. У
Сталінській області міське населення досягло 78,1%. Кількість міст досягла
54, а поселень міського типу –144. Шість міст мали понад 100 тис.
мешканців.
Жахливими наслідками обернулись для України потрясіння І половини
ХХ ст. Через надмірну смертність населення у кризові періоди (1918–1923,
1932–1933, 1937–1938, 1941–1947 рр.) Україна у її сучасних територіальних
межах втратила 13,5 млн. людських життів, у тому числі 6,6 млн. осіб
працездатного віку. Зокрема, втрати від надсмертності під час Голодомору
1933 р. становлять 3,8 млн. осіб (в т. ч. 1,5 млн. осіб у віці 25–64 роки), у
роки Другої Світової війни – 6,5 млн. осіб (в т. ч. 3,5 млн. осіб у віці 25–64
роки). Середня очікувана тривалість життя в Україні у 1933 р. становила
лише 11,3 року для чоловіків та 14,8 року для жінок; у 1942 р. – 17,7 та 25,6
року відповідно.
З другої половини ХХ ст. почався активний процес розбудови міст як
центрів розваг і відпочинку – так звана «рекреаційна» урбанізація. Її темпи
співставні з темпами індустріальної урбанізації. Наприклад, в Україні
виникли такі міста-курорти як: Євпаторія, Алупка, Алушта, Ялта,
Скадовськ, Генічеськ, Миргород, Хмільник, Трускавець, Моршин, тощо,
утворюючи в окремих випадках лінійні агломерації (наприклад, Велика
Ялта).
У 1952 р. частка міського населення на Донбасі становила вже 78,4 %,
тоді як у СРСР в цілому вона дорівнювала 40 %, а в середньому по Україні –
37,5 %. Харківська та Дніпропетровська області мали 52-54% міського
населення. Найменше його було у Вінницький і Хмельницькій областях – по
12%, Рівненській – 13%, Тернопільській, Черкаській – 14%.
Порівняно з переписом 1939 р. перепис населення 1959 р. зафіксував як
високу динаміку зростання як чисельності міського населення загалом, так і
кількості міських населених пунктів. Усього чисельність міського населення
за цей період збільшилася на 41,1%, у тому числі населення міст – на 35,7%,
поселень міського типу – на 65,5%.
Найбільш високий рівень дітородної активності за радянських часів в
Україні спостерігався у 1925–1926 рр. Високі темпи індустріалізації країни,
масове залучення жінок до суспільного виробництва, примусова
колективізація сільського господарства, голодомор і репресії 30-х років –
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все це зумовило вищі темпи скорочення народжуваності, ніж у
дореволюційний період.
За даними перепису 1959 р. в Українській PCP нараховувалось 1 076
міських поселень, з них – 332 міста та 744 селища міського типу. При цьому,
міст із населенням до 3 тисяч осіб нараховувалось 9, міст із населенням у 35 тисяч осіб – 25, міст із населенням від 5 до 10 тисяч осіб - 61, міст із
населенням від 10 до 20 тисяч осіб – 98, міст із населенням від 20 до 50
тисяч осіб – 90, від 50 до 100 тисяч осіб – 25, від 100 до 500 тисяч осіб – 19,
від 500 тисяч осіб – 5.
Почали
формуватися
міські
агломерації
Києва,
Харкова,
Дніпропетровська, Сталіно (Донецька), Одеси, Львова. Підсумком
урбанізаційних процесів стало те, що у 1965 році в УРСР 50,5 % населення
було міським: на той час існувало 829 селищ міського типу, 370 міст, у т.ч.
113 – республіканського та обласного підпорядкування. Кількість сільських
районів досягла тільки 394, кількість сільських Рад – 8486. Зросла кількість
районів у містах – з 74 в 1960 р. до 83 в 1965 р. [5]. В 1967 р. систему АТУ
УРСР становили 25 областей, 2 міста республіканського підпорядкування,
475 районів, 111 міст обласного підпорядкування, 8555 сільських, 762
селищних та 273 міських рад.
Перепис населення 1979 р. зафіксував продовження динаміки зростання
як чисельності міського населення загалом, так і кількості міських
населених пунктів. Чисельність населення УРСР зросла з 47,1 млн. осіб у
1970 р. до 49,8 млн. осіб наявного населення, тобто на 2,7 млн. осіб або 5,4
%. Міське населення збільшилася з 19147 тис. чол. в 1959 р. до 25688 тис.
чол. й склало 55%. Саме у 1970-і роки вперше в УРСР стало переважати
міське населення. Широкого поширення набуло створення малих
монофункціональних промислових міст за рішенням ЦК КПРС, відомств і
міністерств щодо створення єдиного економічного комплексу СРСР.
На той час переважало домінування економічних пріоритетів над
соціальними. Промислове виробництво визначало чисельність населення у
містах, при цьому обсяги виробництва визначалися галузевими
міністерствами через п’ятирічні плани. Рішення про розміщення
підприємств приймали без врахування місцевої специфіки розселення
населення та природних особливостей територій. Багато соціальних
проблем сьогодення в державі корінням сягають 70-80-х рр. минулого
століття, коли у малих та середніх містах УРСР розміщували філії
підприємств, які були розташовані на відстані тисяч кілометрів від інших
складових промислового комплексу. Частим явищем було завезення робочої
сили до цих підприємств.
Переселення величезних мас людей до міст у 60-ті – 70-ті рр. при
тотальній відбудові країни після війни натрапляло на проблему малої
забезпеченості житловим фондом (яку намагалися вирішити шляхом
зведення тимчасового житла – т. зв. «хрущовок»), що призвело до зниження
народжуваності через відкладення, або відміну у планах третіх і наступних
народжень дітей.
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Якщо до середини 1970-х років падіння частки третіх і наступних
народжень спостерігалося в усіх країнах Європи, то, починаючи з другої
половини 1970-х, у країнах західної й північної частин континенту почала
зростати частка цього показника і два десятиліття її значення було
стабільним і відносно високим. Наступний етап зменшення даної частки в
країнах Європи розпочався у другій половині 1990-х і триває досі.
Зменшення йде повільними темпами, але воно доволі стабільне. В Україні
незначне підвищення частки народжень третьої, та наступних дітей
відбулось у середині 1980-х років, як результат активізації демографічної
політики у 1982–1983 рр.
Сільське населення зменшилося з 22,7 млн. осіб в 1959 р. до 21,4 млн.
осіб в 1970 р., тобто з 54% до 45% від загальної чисельності населення
УРСР. За даними перепису 1979 р. кількість міських поселень в Українській
PCP зросла з 1248, з них – 332 міст та 861 селище міського типу до 1313
населених пунктів, з них – 406 міст і 901 селище міського типу. Зокрема,
значно зросла кількість середніх міст. Найбільш урбанізованими
залишалися Донецький і Придніпровський економічні райони. У Донецькій
області міське населення досягло 89%, у Ворошиловградській (Луганській)
області воно становило біля 85%, на території Дніпропетровської області –
80%, у Харківській – 75%, Запорізькій – 71%, а у Кіровоградській та
Сумській областях міське населення перевищило 50%, у Полтавській
області міське населення майже дорівнювало сільському.
На заході України єдиною урбанізованою областю була Львівська
область, де чисельність міського населення досягла 53% від загальної
чисельності населення області. До неї наближалася Київська область, у якій
міське населення склало 45%. Далі йшли Житомирська, Черкаська і
Чернігівська області, де частка міського населення складала 44 % від
чисельності населення цих областей, в Волинській області міське населення
досягло 40%. Проте у семи областях чисельність міського населення тільки
перевищувала 30% й коливалася у межах від 31% до 38%.
Останні підвищення рівня народжуваності, між якими існував глибокий і
тривалий спад протягом 1990-х років, спостерігались в Україні у середині
1980-х (що було пов’язано із запровадженням відповідних демографічних
заходів у листопаді 1982 р.) та починаючи з 2002 р., коли мірою виходу із
соціально-економічної кризи в Україні сформувалися певні передумови для
«підключення» механізму посткризової компенсації. Економічна криза
1990-х років стала основною причиною занепаду соціальної інфраструктури
сільської місцевості. Руйнація соціальної інфраструктури села, масове
безробіття серед сільських жителів, падіння життєвого рівня селян є
наслідком безсистемного та не послідовного розв’язання завдань аграрної
реформи в Україні.
Українські села об’єднані між собою з міськими поселеннями переміщеннями людей, товарів та інформації в системі розселення. Головним
системоутворюючим чинником систем розселення є зв’язки, що базуються
на повсякденних і періодичних трудових та культурно-побутових
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переміщеннях людей. Умови життєдіяльності сільського населення
пов’язані зі специфікою способу життя, що проявляється не стільки у
придатності сільськогосподарських земель, скільки у наявності близько
розташованого міста, куди мешканці можуть здійснювати маятникові
міграції.
Якщо поблизу такого міста нема, то люди просто виїжджають із села. В
сучасній Україні наявні п’ять рівнів системи сільського розселення: хутір,–
рядове село, центральне село, кущовий центр, райцентр. З них основними є
два – центральні села зі своїми сферами впливу (тут в основному
замикаються зв’язки добового циклу) і райцентри з їх сферами впливу (на
цьому рівні в основному замикаються зв’язки тижневого циклу) [4].
Відображення сальдо міграцій населення у розрізі типів поселень, дає
уявлення про зміни механічного руху населення у містах і селах (рис. 1).

Рис. 1 – Динаміка сальдо міграцій населення в Україні за типом поселення [2].

На відміну від сільського розселення, мережа міст України відзначається
більшою стабільністю, нижчими є й темпи зменшення міського населення.
Більша стабільність мережі міського розселення порівняно з сільським є
прямим наслідком багатолюдності, тобто ефекту концентрації в містах місць
працевлаштування і відповідно населення. Це, в свою чергу, спричиняє
локалізацію тут об’єктів соціальної, транспортної та інших видів інфраструктури, що підтримує інерцію концентрації.
Розуміння тенденцій і структури народжуваності за типом поселення
надає графік сумарного показника народжуваності на одну жінку в Україні
за період з 1989 року (рис. 2), який ілюструє ситуацію з природним рухом
населення.
Як можна побачити, у двадцятому столітті відбувається перший в
історії України прецедент урбанізації, хоча вона й не проходила
еволюційним шляхом, а була тісно пов’язана із державною політикою.
Урбанізація значно вплинула на природний і механічний рухи населення. У
90-х роках відбулась їх дестабілізація, що була зумовлена економікосоціальними чинниками, певна нормалізація спостерігається лише у новому
десятилітті.
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Рис. 2 - Зміни структури народжуваності в Україні за типом поселення [4].

Зміни статево-вікової структури населення.У нашій країні як спад
народжуваності 1990-х – початку 2000-х років, так і новітнє підвищення її
рівня більш чітко вираженим виявилось у міських поселеннях порівняно з
сільською місцевістю. Так, середньорічні темпи зниження чисельності
новонароджених протягом 1990–2001 рр. у міських поселеннях становили
5,5%, тоді як у сільській місцевості – 3,8%, а загальний коефіцієнт
народжуваності протягом 90-х років знижувався щорічно у середньому на
5,0% у містах проти 3,0% у сільській місцевості. З початку 2000-х рр.
загальний рівень народжуваності у міських поселеннях країни підвищувався
з середньорічним темпом у 4,8%, а у сільській місцевості відповідний темп
приросту становив 2,2%.
Тон загальним змінам вікової структури жінок задає міське населення,
у якому загальна частка жінок фертильного віку, починаючи з 2004 р.
поступово зменшується, лише зі зростанням частки жінок у найбільш
активному дітородному віці (20–29 років) серед усіх жінок віком 15–49
років. На відміну від міських поселень, частка жінок дітородного віку у
сільському населенні продовжує підвищуватись.
У результаті протилежно спрямованих тенденцій зміни часток жінок
репродуктивного віку у міському та сільському населенні, різниця між
показниками у 2007 р. порівняно з початком 90-х років ХХ ст. скоротилась у
1,5 рази. Так, у містах до 1995 р. вона доволі швидко скорочувалась, а з 1998
р. збільшується, причому в останнє п’ятиріччя – прискореними темпами. У
сільській місцевості питома вага найактивніших щодо дітонародження
вікових груп жінок протягом 90-х років варіювала неістотно, протягом
2000–2005 рр. – зменшувалась, і лише у 2006–2007 рр. збільшувалася [3].
Вікова інтенсивність народжуваності значно диференціюється за
типом поселення. Зміни у народжуваності, що відбулися за останнє
десятиріччя, хоча й мають однакову тенденцію, але є різними в міських
поселеннях і сільській місцевості. Загальним для різних типів поселень
виявилося зниження інтенсивності дітонароджень у молодших
репродуктивних контингентах жінок та її підвищення − у старших. У
сільській місцевості підвищення дітородної активності жінок віком старше
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25 років істотно поступалося аналогічному зростанню в міських поселеннях.
У жінок віком 25–29 років у 2007 р. порівняно з 2001 р. народжуваність у
містах зросла на 42,4% проти 32,1% у селах; у жінок віком 30–34 роки – на
72,0% у містах проти 48,4% у селах; у жінок віком 35–39 років зростання
становило 2,1 і 1,5 рази відповідно [3].
Максимальні рівні повікової народжуваності у різних типах поселень
також спостерігаються у різному віці. У сільській місцевості цей рівень був
притаманний 22-річним жінкам і сягав 136,1‰; у міських поселеннях 25річні жінки виявили найвищу дітородну активність (89,7‰), але вона була у
1,5 рази нижчою, ніж у сільській місцевості. У цих відмінностях втілюється
специфіка дітородних установок та, зрештою, рівнів дітності міської й
сільської сім’ї.
Різні рівні демографічного «навантаження» у різних типах поселень
впливають не лише на демографічні передумови формування рівнів життя в
містах і селах, а й на рівень побутового навантаження на жінок, оскільки
виховання дітей і догляд за членами сім’ї похилого і старечого віку – в
основному обов’язок жінки. Перевищення «навантаження» на працездатне
населення непрацездатним в селах порівняно з містами є важливим
структурним демографічним чинником формування рівнів життя в містах і
селах, що не може не впливати на інтенсивність демографічних процесів, а
отже, в кінцевому підсумку – на динаміку чисельності населення і його
вікових контингентів [4].
Іншим вагомим чинником є рівень середнього доходу на душу
населення. Різниця між середніми доходами на душу населення в містах і
селах досить значна. В містах оплата житла становить лише незначну
частину загальних витрат на його спорудження і обслуговування, тоді як у
селах утримання одноповерхового будинку повністю лягає на плечі
власника. Крім того, міське населення користується значно більшими
коштами на інші види соціальних витрат з розрахунку на одного жителя.
Зміни показників сільського населення. Сільське населення України
невпинно зменшувалося починаючи з 80-х років XX ст., а головними
причинами цього були урбанізація та природне зменшення кількості
населення в окремих регіонах. Міжрегіональні відмінності динаміки
чисельності сільського населення були досить суттєвими – якщо на сході та
північному сході воно зменшувалося, то на заході – повільно збільшувалося.
Усталені тенденції були порушені кризовими процесами в економіці
упродовж 90-х років XX ст. Аналіз темпів скорочення сільського населення
адміністративних районів України упродовж 1989–2009 рр. показав, що в
цілому для країни воно зменшилося майже на 14%. При цьому і міжрайонні,
і внутрішньорайонні варіації є дуже значними [1].
Загальний соціально-економічний занепад села найбільш відчутно
проявився у динаміці та структурі демографічних процесів. Негативні
тенденції набули особливого розмаху з 1979 р., коли у сільській місцевості
України почалась депопуляція, яка з часом перетворилась на основну
складову скорочення загальної чисельності населення. За 1979–2006 рр.
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чисельність сільського населення держави зменшилась з 19243 тис. осіб до
14869 тис. осіб, тобто сільська місцевість втратила 4374 тис. осіб, у тому
числі за 1991–2006 рр. – 1990 тис. осіб. Водночас міське населення за 1979–
2006 рр. збільшилося майже на 1,3 млн. осіб, за 1991–2006 рр. – зменшилось
на 3,3 млн. осіб [4].
Характерною рисою міграційної ситуації в сільській місцевості
України є постійне помітне переважання вибуття молоді над її прибуттям.
Лише у період значного міграційного приросту населення України (1991–
1992 рр.) до сіл нашої країни прибувало більше осіб віком 14–28 років, ніж
вибувало. Однак і тоді додатне сальдо міграцій молоді у сільській місцевості
забезпечувалося виключно за рахунок міждержавних міграцій.
По відношенню до міських поселень села завжди виконували роль
донора молоді. Навіть у другій половині 1990-х років, коли спостерігалася
стійка тенденція переважання притоку міських жителів до сіл над зворотним
потоком, сальдо міграцій вікової групи 15–28 років у сільській місцевості
залишалося від’ємним [4]. Лише у вікових групах 22–23 роки – віці, коли до
села повертається частина його колишніх мешканців, які закінчили навчання
у вищих навчальних закладах, кількість прибулих до сільської місцевості
дещо перевищує чисельність вибулих. Україна – одна з найбільших країндонорів робочої сили в Європі, де зовнішня трудова міграція стала
об’єктивною реальністю сьогодення.
Показник щільності сільського населення тісно корелює з показником
кількості сільського населення, хоча є й певні відмінності. Загалом перелік
районів, де має місце зростання щільності населення сіл, майже точно
співпадає з переліком районів, де спостерігалося зростання кількості
сільського населення. Вивчення щільності сільського населення треба
проводити не лише з позиції оцінки її змін, а аналізувати абсолютні
значення. За 1989-2009 рр. пересічна щільність сільського населення в
Україні зменшилася з 30,8 до 26,4осіб/км2.
Міжрайонні відмінності у щільності сільського населення та їх
динаміка вочевидь є підтвердженням гіпотези про зростання концентрації
населення у приміських районах, а також на територіях із більш
сприятливими природними передумовами. Практично у кожному із регіонів,
за винятком Закарпатської, Івано-Франківської та Кіровоградської областей
щільність сільського населення є найвищою у районах, центрами яких є
обласні міста, або на території яких вони розмішуються.
Водночас у цілому для України різниця у щільності сільського
населення центральних і периферійних районів є досить суттєвою і тут
винятків із правил немає. Наприклад у Рівненській області щільність
сільського населення в приміському районі вища за щільність у
периферійних районах у 2 рази, у Київській області – у 6 разів, Черкаській –
5 разів [1].
Депопуляція у сільській місцевості зумовлена багатьма чинниками,
зокрема, такими як зниження народжуваності внаслідок значного
міграційного відтоку молоді, погіршення стану здоров’я, підвищення
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смертності сільських жителів, а також старіння населення. Загальні
показники втрат сільської людності можна «розщепити» на дві засадні
компоненти: «інтенсивна» компонента – внаслідок зростання смертності,
«структурна» компонента – через постаріння населення та зміну його
вікового складу.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Суттєвим чинником
міграційних переміщень сільського населення в пострадянський період
стало реформування економіки у контексті переходу до ринкових відносин
що проявилося головним чином у розформуванні колгоспів і не наданні
жителям сіл адекватних альтернативних рішень. Динаміка зайнятості у
сільському господарстві та пов’язаних з ним послугах в Україні за останні
п’ятнадцять років характеризується скороченням чисельності працівників.
Подолання нераціональної структури зайнятості передбачає, перш за все,
створення досконалих законодавчих і правових норм у аграрній сфері, що
зробило б її перспективною.
Довготривала міграція молоді з сіл у міста, обумовлена гіршими,
порівняно з міськими поселеннями, умовами життя та праці, стала звичним
поведінковим стереотипом і призвела до «вимивання» із сільської
місцевості найбільш фізично міцних та активних контингентів молодого
населення і, як наслідок, – до формування високого рівня постаріння
населення і скорочення демографічної бази відтворювальних процесів,
руйнації продуктивних сил села, зростання кількості вимираючих та
занепадаючих поселень, обезлюднення територій.
Індекс якості життя у великих містах вище, ніж у малих містах і в
сільській місцевості, тут вища тривалість життя і нижча дитяча смертність,
більш кваліфікованою є медична допомога, ширші можливості одержати
роботу, вищі номінальні зарплати, комфорт і т. д. Важливими рисами є
також зміна людини у місті, яка виявляється у розширенні кола потреб,
підвищенні вимог до якості життя, змінах норм поведінки, культури та
інтелектуальної діяльності.
Демографічні фактори найбільше впливають на розміщення
трудомістких та наукоємних галузей, які тяжіють до міст, бо розміщення
цих підприємств здебільшого залежить від наявності робочої сили та,
зокрема, висококваліфікованих кадрів.
Разом з нарощуванням промислового потенціалу, створенням нових
галузей виробництва у великих містах зростає чисельність населення.
Сучасні великі міста – це центри зосередження багатогалузевої
промисловості, наукоємних і трудомістких галузей, розгалуженої
транспортної мережі в густо населених житлових масивах, тут існують
наукові й вищі освітні установи різних рівнів і напрямків роботи і, як
наслідок, – велика концентрація людей розумової праці. У містах
розміщуються вищі прошарки суспільства, політична й фінансова еліта,
видатні митці тощо.
Привертає увагу той факт, що в Україні практично відсутній рух
кривої народжуваності по висхідній у багатших групах населення, тобто у
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тій частині, де має проявлятися позитивний вплив високого рівня добробуту
на дітородну активність. Даний феномен можна пояснити як відносно
низьким (порівняно з розвинутими країнами) рівнем та якістю життя
населення (навіть нечисленних заможніших його верств), так і
нестабільністю загальної соціально-економічної ситуації вже протягом
останніх двох десятиріч, що аж ніяк не сприяє формуванню необхідної для
народження і виховання дітей упевненості у майбутньому навіть тих груп
населення, які мають відносно високий рівень поточних доходів і
добробуту, бо внаслідок перетворення дітей з «центрів прибутку» на
«центри витрат» більшість людей нині не бачить мінових перспектив
вкладень у дітей і присвячує відтворенню наступних поколінь мало зусиль.
Урбанізація та індустріалізація, а особливо перехід до
постіндустріального розвитку, зумовлюють якісні зміни в необхідній освіті
та збільшення кількості професій, зміну вимог щодо професійної підготовки
та кваліфікації робітників. Урбанізація позитивно позначається на якісних
параметрах трудового потенціалу, зокрема на його освіті, професійній
підготовці та ін., бо в містах знаходяться університети, училища, коледжі.
Як можна побачити, з економічної та інфраструктурної точок зору
міста є більш привабливими, але екологічні показники якості життя в містах
залишаються дуже низькими. В міське повітря потрапляють викиди оксидів
вуглецю, парів асфальту, вуглеводнів, оксидів азоту, сполук, що містяться в
бензині, гумі. Навіть, якщо вміст забруднювачів в повітрі незначний, їх
сумарна кількість, яка потрапляє в організм людини при диханні, може
виявитись небезпечною. Надмірна кількість чадного газу в повітрі
призводить до швидкої втомлюваності людини, головного болю,
запаморочення, ослаблення пам’яті, порушення діяльності серцево-судинної
та інших систем організму.
В останні десятиліття у великих містах постає проблема з
водопостачанням
населення.
Вирощувана
поблизу
міст
сільськогосподарська продукція забруднена пестицидами, гербіцидами,
важкими металами та іншими речовинами. Електромагнітні поля, які
створюють радіопередавачі, телецентри, радіолокатори, побутова техніка,
погіршують самопочуття людей, порушуючи процеси в організмі, знижуючи
продуктивність праці і негативно впливаючи на показники біологічного і
психосоматичного здоров’я міських жителів. Для запобігання останнього
необхідно налагодити інфраструктуру заміського відпочинку. Також через
взаємодію людей різних груп виникають конфлікти цінностей.
Спричинюють їх відмінні погляди на певні цінності і питання щодо
значущих аспектів соціального життя у різних індивідів та соціальних груп.
Це може призвести до соціальної дезорганізації, що є небезпечним для
суспільства.
В подальшому необхідним є вивчення можливостей впливу на
взаємовідношення демографічних та урбанізаційних процесів з тим, щоб
направити його на подолання гострої демографічної кризи, яка є однією з
найбільших загроз для стабільності українського суспільства.
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Розглянуті питання історичного розвитку та сучасного стану урбанізаційних та
демографічних процесів на території України. Розкриті соціально-економічні чинники
формування міст та демографічних систем у державі, а також виявлено взаємозв’язок і
взаємовплив демографічних показників з процесами урбанізації.
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Стренгалюк А. В. Взаиморазвитие урбанизационных и демографических
процессов в Украине.
Рассмотрены вопросы исторического развития и современного состояния
урбанизационных и демографических процессов на территории Украины. Раскрыты
социально-экономические факторы формирования городов и демографических систем в
государстве, а также выявлена взаимосвязь и взаимовлияние демографических
показателей с процессами урбанизации.
Ключевые слова: урбанизация, демография, миграции, рождаемости, расселения,
перепись.
Strenhaliuk A. V. Development of both urbanistic and demographical processes in
Ukraine.
Aspects of historical development and current state of urbanization and demographic
processes in Ukraine as well as the social and economic factors of cities and demographic
systems growing are outlined in the article. The relationship and mutual influence of
demographics and urbanization processes are identified.
Keywords: Urbanization, demography, migration, fertility, resettlement, census.
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